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SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Quảng Ngãi:  Tháo g ỡ khó kh ăn  cho ng ười dân tr ồng mía  

 Vừa qua, Hội nông dân tỉnh Quảng Ngãi ñã tổ chức buổi ñối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND tỉnh, 
Tổng Giám ñốc Công ty cổ phần ðường Quảng Ngãi, các Sở, ban ngành và người nông dân nhằm tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân trồng mía ở 11 huyện, thành phố trong tỉnh.  

Tại buổi ñối thoại, nhiều ý kiến của người dân ñã nêu lên những vấn ñề bức xúc nhất hiện nay là việc liên 
kết giữa người nông dân trồng mía, Nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học chưa chặt chẽ. Ông 
Phạm Văn Quang ở xã Phổ Nhơn, huyện ðức Phổ cho biết, việc phối hợp giữa doanh nghiệp chế biến 
ñường và nông dân chưa chặt chẽ cả về cơ chế lẫn lợi ích, phương thức thu mua và giá cả thiếu linh 
hoạt, hỗ trợ phân bón chưa kịp thời, chưa tạo ñược ñộng lực khuyến khích nông dân trồng mía; tổ chức 
ñốn chặt không khớp với tổ chức ñiều ñộ vận chuyển, có nơi nông dân phải bán mía qua trung gian; việc 
xác ñịnh chữ ñường (CCS) của các nhà máy còn quá phức tạp, gây bức xúc cho người dân, mặc dù ñã 
có nhiều cải tiến; công tác quy hoạch và ñầu tư cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu mía còn nhiều bất cập; 
vật giá hiện nay ñều tăng trong khi ñó người dân trồng mía thì lỗ…Mặt khác, sự phối hợp chỉ ñạo giữa 
các cấp, các ngành, các ñịa phương chưa có sự phối hợp ñồng bộ, nhiều ñịa phương chưa có kế hoạch 
cụ thể về phát triển vùng mía. Ông ðặng Hồng Minh ở huyện Ba Tơ cho rằng, các Sở, ngành liên quan 
chưa chú trọng hướng dẫn kỹ thuật canh tác, thâm canh, chăm sóc, ñặc biệt là ñầu tư thuỷ lợi còn hạn 
chế, mới chỉ có khoảng 20% diện tích có nước tưới, trong khi ñó hầu hết ñất trồng mía là ñất xấu, khô 
cằn lại chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết…nên diện tích, năng suất và chất lượng cây mía ngày càng 
giảm. Niên vụ 2005-2006, tổng diện tích mía toàn tỉnh ñạt hơn 7.000 ha, giảm hơn 90 ha, năng suất ñạt 
50,5 tấn/ha, sản lượng ñạt hơn 355 ngàn tấn, giảm 84,5 tấn…dẫn ñến tình trạng người dân ở các huyện, 
thành phố trong tỉnh chưa yên tâm ñầu tư phát triển cây mía.  

ðại diện các Nhà máy ðường và các Sở, ban ngành có liên quan của tỉnh ñã giải ñáp những vấn ñề bức 
xúc hiện nay của người dân trồng mía. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Huế 
cho rằng: Việc ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích nông dân trồng mía chưa ñầy ñủ và toàn 
diện; chương trình khuyến nông, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân thì làm theo kiểu “ñầu voi ñuôi 
chuột”; việc hỗ trợ, khuyến khích nông dân dồn ñiền ñổi thửa còn chậm; ñầu tư giao thông, thuỷ lợi phần 
lớn còn nằm trên “giấy”. Quan hệ lợi ích kinh tế giữa người dân trồng mía và doanh nghiệp chế biến 
chưa hài hoà. Việc quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía chưa ñúng trọng tâm, ñầu tư còn phân 
tán, kinh phí cấp không kịp thời, cơ sở hạ tầng về giao thông, thuỷ lợi phát triển không ñồng bộ, chưa 
ñáp ứng cho sự phát triển vùng nguyên liệu mía là những nguyên nhân cơ bản khiến cây mía không tăng 
diện tích, năng suất và chất lượng.  

Năm 2007, tỉnh Quảng Ngãi có kế hoạch nâng tổng diện tích cây mía lên gần 8.250 ha, trong ñó trồng 
mới gần 3.740 ha. ðể người dân yên tâm ñầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía, Chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Huế khẳng ñịnh: những bức xúc của người dân sẽ ñược khắc phục trong năm 
nay. Trước mắt, tỉnh sẽ bổ sung, ñiều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch vùng nguyên liệu mía giai 
ñoạn 2006-2010 ñể hình thành vùng nguyên liệu mía tập trung ñến năm 2010 ñạt 9.000 ha; lập dự án 
phát triển giống mía mới nhằm từng bước thay thế dần các giống mía cũ bằng các giống mía mới có 
năng suất và chất lượng cao; lập phương án dồn ñiền ñổi thửa, kết hợp khai hoang, cải tạo ñồng ruông 
và ñầu tư hỗ trợ cho người trồng mía bằng cơ giới hoá các khâu làm ñất, ñốn chặt, xới cỏ…Ban hành 
các cơ chế chính sách khuyến khích ñầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía trên ñịa bàn tỉnh; thực hiện 
cơ chế phối hợp giữa 4 nhà (nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nước), phân công trách 
nhiệm thực hiện giữa 4 nhà ñể phát triển vùng nguyên liệu mía, ñầu tư và hỗ trợ ñầu tư xây dựng hạ 
tầng, khoa học…phải công khai, minh bạch. Tỉnh chỉ ñạo Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty Cổ phần 
ðường Quảng Ngãi xây dựng chính sách khuyến khích ñầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía ñể trình 
UBND tỉnh ban hành trong quý I năm 2007; xây dựng quy trình canh tác mía, hỗ trợ giống mía mới và 
thời vụ sản xuất, phổ biến các mô hình khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật canh tác mía cho 
người dân. ðối với Công ty cổ phần ðường Quảng Ngãi cần thống nhất với Sở NN&PTNT, UBND các 
huyện về phát triển vùng mía, ñầu tư, cơ chế chính sách ñảm bảo lợi ích cho người nông dân, tổ chức 
tốt công tác thu mua và vận chuyển cho bà con nông dân; phối hợp với Chi cục tiêu chuẩn ño lường chất 
lượng tỉnh kiểm soát chữ ñường và công khai thông tin ñến nông dân. ðối với người nông dân cần thực 
hiện tốt các cơ chế, chính sách, quan tâm ñầu tư phát triển cây mía nhằm mở rộng vùng nguyên liệu 
phục vụ cho doanh nghiệp, ñồng thời nâng cao thu nhập, xoá ñói giảm nghèo./. 
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TIN VẮN  

Qui ho ạch phát tri ển mía ñường ñến năm 2020 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết ñịnh số 26/2007/Qð-TTg, phê duyệt Quy hoạch phát triển mía 
ñường ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020 với mục tiêu là phát triển sản xuất mía ñường bảo 
ñảm hiệu quả kinh tế-xã hội và bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, phù hợp với quy hoạch chuyển 
ñổi cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện ñại hoá.  

Theo Quyết ñịnh thì Nhà nước hỗ trợ một phần ñầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi vùng 
mía tập trung; nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ ñể nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả sản xuất mía ñường; khuyến khích và tạo ñiều kiện cho các nhà máy, công ty mía 
ñường xây dựng thương hiệu, nhãn mác hàng hoá và tăng cường xúc tiến thương mại mía ñường. 
UBND các tỉnh có nhà máy ñường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ñạo 
việc rà soát ñiều chỉnh, phê duyệt quy hoạch phát triển nguyên liệu của tỉnh; ñiều chỉnh, bổ sung, quy 
hoạch vùng nguyên liệu của từng nhà máy phù hợp với quy hoạch phát triển cơ sở chế biến. Các nhà 
máy, cơ sở chế biến mía ñường phải có kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía của ñơn vị phù hợp 
với quy hoạch ñã ñược phê duyệt; có giải pháp và chính sách cụ thể hỗ trợ người trồng mía phát triển 
vùng nguyên liệu tập trung, áp dụng kỹ thuật thâm canh và cơ giới hoá vào sản xuất, ñể nâng cao năng 
xuất chất lượng mía và ký hợp ñồng tiêu thụ với người trồng mía hoặc tổ chức của người trồng mía; 
ñồng thời, sớm hoàn thiện hệ thống quản lý sản xuất, chất lượng theo hướng hiện ñại, bảo ñảm an toàn 
vệ sinh thực phẩm, phù hợp với hội nhập kinh tế thế giới.  

Quyết ñịnh cũng nêu rõ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm triển khai và hoàn thành ðề án 
nhân giống mía 3 cấp "Phát triển giống mía cho vùng nguyên liệu các nhà máy ñường giai ñoạn 2003-
2008"; xây dựng hệ thống viện nghiên cứu và các trung tâm giống mía ñủ ñiều kiện trang thiết bị và năng 
lực cán bộ ñể chủ ñộng sản xuất giống tốt, có năng suất, chữ ñường cao ñáp ứng yêu cầu sản xuất. Về 
ñầu tư, thực hiện chính sách huy ñộng vốn từ các nguồn vốn hợp pháp khác cùng với nguồn vốn hỗ trợ 
của Nhà nước ñể ñầu tư xây dựng ñồng bộ cơ sở hạ tầng (giao thông, thuỷ lợi, cải tạo ñồng ruộng...) cho 
vùng nguyên liệu tập trung, tăng năng suất, chất lượng và giảm chi phí vận chuyển mía. Bộ Thương mại 
chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Hiệp hội mía ñường Việt Nam có biện 
pháp ñiều hành việc tiêu thụ ñường trong nước phù hợp không ñể biến ñộng giá cả../.  

Giá thu mua mía nguyên li ệu th ấp 

Hiện tại, giá thu mua mía ở nhiều vùng ñang giảm mạnh do giá ñường ở mức thấp. Tại ñồng bằng Sông 
Cửu Long giá mía loại 10 CCS thu mua tại ruộng khoảng 300.000 ñồng/tấn, tại miền Trung 320.000-
360.000 ñồng/tấn, tại miền Bắc 300.000-320.000 ñồng/tấn. Theo tính toán, nếu giá mua mía ở mức thấp 
như hiện nay sẽ ảnh hưởng mạnh ñến việc duy trì diện tích trồng mía cung ứng cho vụ ñường năm 
2007/2008. 

Trong tháng 1/2007, 36 nhà máy ñường ñã vào vụ sản xuất. Sản lượng mía ép khoảng 2.000.000 tấn, 
sản xuất ñược khoảng 180.000 tấn ñường. Lũy kế từ ñầu vụ ép ñược 5.324.000 tấn mía, sản xuất ñược 
451.250 tấn ñường. 

Tuy nhu cầu tiêu thụ ñường tăng cao nhưng do nguồn cung ñường lớn, nên giá ñường liên tục giảm. 
Hiện giá ñường ở mức 6.200-6.500 ñồng/kg tùy theo chất lượng (giá thanh toán, tại nhà máy), ñường 
luyện 6.900-7.2000 ñồng/kg, giá bán lẻ 7.500 ñồng/kg (giảm 200-400 ñồng/kg so với cùng thời ñiểm này 
tháng trước).  

Dự báo tháng 2/2007, nhu cầu tiêu thụ ñường kính tiếp tục tăng trong những ngày ñầu tháng, sau ñó sẽ 
giảm dần, giá ñường tương ñối ổn ñịnh.  

ðBSCL: ổn ñịnh di ện tích vùng mía nguyên li ệu  

Căn cứ ñịnh hướng phát triển ngành mía ñường ñồng bằng sông Cửu Long (ðBSCL) ñến năm 2010, các 
tỉnh trong vùng ñã qui hoạch ổn ñịnh diện tích vùng mía nguyên liệu khỏang 60.000 ha, tập trung tại Long 
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An, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng ñể ñáp ứng ñược nhu cầu các nhà máy ñường là 21.800 tấn mía 
cây/ngày. 

Nhằm giảm chi phí sản xuất, các tỉnh ðBSCL qui hoạch lại nhà máy theo hướng sản xuất ổn ñịnh, phân 
phối nguyên liệu hợp lý, chấm dứt tình trạng tranh mua tranh bán mía cây. Có 100% diện tích vùng mía 
nguyên liệu sẽ ñược trồng giống mới, năng suất cao theo cơ cấu 25% giống chín sớm, 50% giống chín 
trung bình, 25% giống chín muộn ñể quá trình cung ứng mía nguyên liệu không dồn dập mà rải ñều trong 
các tháng. Các nhà máy ñường không bị thiếu nguyên liệu cục bộ. Niên vụ 2005 – 2006, diện tích vùng 
mía nguyên liệu của ðBSCL là 46.025 ha, hụt 14,3% so với nhu cầu của 9 nhà máy ñường trong khu vực 
nên ñã diễn ra tình trạng tranh mua mía cây, ñẩy giá lên cao, có lúc trên 700.000 ñồng/ tấn, cao hơn 
trước từ 2 ñến 3 lần.  

Niên vụ 2006 – 2007, nông dân các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Trà Vinh tự phát mở rộng diện tích mía 
vuợt công suất chế biến của các nhà máy hàng ngàn ha, dẫn ñến thừa nguyên liệu, giá mía cây chỉ bằng 
50% năm trước, nhiều hộ bị lỗ. Khắc phục tình trạng này, Công ty mía ñường Cần Thơ (Casuco) ñã ñầu 
tư 150 tỉ ñồng ñổi mới, nấng cấp thiết bị 2 nhà máy ñường Phụng Hiệp, Vị Thanh, nâng tổng công suất 
ép mía của 2 nhà máy từ 4.000 tấn lên 6.000 tấn/ngày trong năm nay./. 

Quảng Ngãi: ðề ra gi ải pháp phát tri ển vùng mía nguyên li ệu trên ñịa bàn t ỉnh theo h ướng ổn ñịnh  

Nhằm ñẩy mạnh phát triển vùng mía nguyên liệu trên ñịa tỉnh giai ñoạn từ nay ñến năm 2010 theo hướng 
ổn ñịnh và bền vững với diện tích 9.000 ha, sản lượng mía cây từ 550.000 ñến 600.000 tấn/năm, UBND 
tỉnh Quảng Ngãi ñã chỉ ñạo UBND các huyện trong vùng quy hoạch phát triển mía, hàng năm phải có 
những giải pháp cụ thể ñể tổ chức thực hiện. 

Các huyện trong tỉnh phải gắn kế hoạch phát triển diện tích trồng mía với các ñiều kiện khác: cơ sở hạ 
tầng, giống mía, cán bộ hướng dẫn thực hiện; ngay trong năm 2007 này các ñịa phương phối hợp với sở 
nông nghiệp và phát triển nông thôn ñể sớm hoàn thành quy hoạch ñiều chỉnh bổ sung vùng mía nguyên 
liệu giai ñoạn 2006 ñến 2010 theo phương thức chuyên canh, tập trung; phối hợp với sở tài nguyên và 
môi trường chỉ ñạo thí ñiểm việc “dồn ñiền, ñổi thửa” một số vùng ñể làm cơ sở triển khai thực hiện trong 
các năm sau. Các huyện giao chỉ tiêu kế hoạch trồng mía năm 2007 cho các xã, thị trấn; rà soát toàn bộ 
diện tích lúa 1 vụ có ñiều kiện ñể chuyển sang trồng mía ngay trong vụ trồng 2007; tăng cường kinh phí 
khuyến nông hàng năm ñể thực hiện các mô hình khuyến nông; chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần 
ñường Quảng Ngãi tổ chức giao ban ñịnh kỳ về tình hình sản xuất mía trên ñịa bàn từng huyện, ñể có kế 
hoạch, biện pháp chỉ ñạo thực hiện hàng năm. 

ðối với Công ty cổ phần ñường Quảng Ngãi, UBND tỉnh yêu cầu hai nhà máy ñường trong tỉnh khẩn 
trương chọn các xã, thị trấn có diện tích mía tập trung trên 100 ha ñể tổ chức ký kết hợp ñồng bảo hiểm 
về năng suất, chữ ñường ñến từng hộ, nhóm hộ, hợp tác xã nông nghiệp theo nội dung Quyết ñịnh số 
80/Qð-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản 
hàng hóa thông qua hợp ñồng; khẩn trương cung ứng toàn bộ các giống mía mới cho các vùng mía 
chuyên canh theo ñúng thời vụ của từng vùng; trình duyệt và triển khai ngay dự án hỗ trợ ñầu tư phát 
triển giống mía mới trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2007ñến 2010, dự án ñầu tư cơ giới hóa phát 
triển vùng mía nguyên liệu giai ñoạn 2007ñến 2009, dự án ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giai ñoạn 2 ở 
các HTX chuyên canh mía kết hợp chăn nuôi ñể kịp thời hỗ trợ cho nông dân trong năm 2007. ðặc biệt, 
công ty cần thực hiện nghiêm túc chỉ ñạo của UBND tỉnh trong việc xác ñịnh chữ ñường, giá mua mía... 
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ ñạo các nhiệm vụ cụ thể cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở 
khoa học và công nghệ trong việc phối hợp, thực hiện các mô hình, ñề tài nghiên cứu nhằm phát triển 
vùng nguyên liệu mía./.  

Máy liên h ợp trồng mía n ăng su ất cao  

Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Trường ðại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh do Tiến sĩ Phan 
Hiếu Hiền chủ trì ñã thiết kế, chế tạo thành công máy liên hợp trồng mía cho năng suất gấp 3 lần so với 
trồng bằng phương thức thủ công trước ñây. 
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ðây là mẫu máy trồng mía rất thích hợp với các ñiều kiện ñồng ruộng Việt Nam hiện nay, bởi nó tận dụng 
ñược nguồn ñộng lực máy kéo bánh bơm ñang ñược bà con nông dân sử dụng phổ biến ở nông thôn. 
Máy ñược thiết kế gọn nhẹ, có thể thực hiện liên tục cả 5 công ñoạn: rạch hàng, rải hom, bón phân lót, 
sắp hom và lấp ñất, góp phần giảm cường ñộ làm việc cho người trồng mía. Hiệu quả nổi bật khi sử 
dụng máy liên hợp trồng mía còn ở chỗ: máy rạch hàng ở tầng ñất sâu nên nó giúp cho khả năng giữ ẩm 
tốt hơn cho hom mía trong giai ñoạn mọc mầm và phân bón không bị nước mưa rửa trôi, giúp cho bộ rễ 
phát triển tốt, hạn chế hiện tượng ñỗ ngã câykhi gặp gió, khả năng tái sinh của mía lưu gốc mạnh, kéo 
dài ñược thời vụ thu hoạch. Ngoài ra, Loại máy này còn tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc áp dụng ñồng bộ 
các khâu cơ giới khi chăm sóc cũng như khi thu hoạch. 

Máy liên hợp trồng mía ñã ñược ñưa vào thử nghiệm trên diện rộng ở các tỉnh Tây Ninh, ðồng Nai cho 
kết quả rất tốt, không chỉ giảm giá thành 40% so với trồng bằng phương pháp thủ công, mà còn góp 
phần tăng năng suất mía, nhờ trồng ñúng kỹ thuật và kịp thời vụ./. 

 Trà Vinh: Tìm gi ải pháp gi ảm thi ệt hại cho ng ười trồng mía nguyên li ệu 

Trước tình hình giá mía nguyên liệu giảm, trong khi nhiều  nhà máy ñường trong khu vực ñồng bằng 
sông Cửu Long không mua mía có chữ ñường thấp (dưới 7 CCS) khiến người trồng míaặgp khó khăn. 
Nhà máy Chế biến ñường Trà Vinh kết hợp với ủy ban nhân dân huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Vùng trồng 
mía nguyên liệu rộng trên 4.700 ha trong niên vụ này) ñã bàn giải pháp, thống nhất các biện pháp, giá cả 
thu mua ñể nhằm giãm thiệt hại cho bà con trồng mía. 

Giám ñốc Nhà máy ðường Trà Vinh ñã cho biết sẽ thu mua toàn bộ sản lượng mía của vùng nguyên liệu 
rộng 4.700 ha của huyện Trà Cú, với giá 400 ñồng/kg mía loại 10 chữ ñường, bảo ñảm mức giá 325 
ñồng/kg ñối với mía xô, loại dưới 10 chữ ñường. Nhà máy kết hợp với ñịa phương tổ chức sắp xếp lịch 
ñốn mía và vận chuyển ñến nhà máy nhằm hạn chế tình trạng nông dân thu họach mía non ñể tranh bán, 
gây ùn tắc trong khâu thu mua, chế biến của nhà máy. 

Từ ñầu niên vụ mía 2006-2007 ñến nay, Nhà máy Chế biến ñường Trà Vinh ñã thu mua ñược trên 
126.000 tấn mía, tương ñương với trên 1.200 ha mía ñã thu họach của nông dân.  

 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./.  

Quảng Ngãi: ng ười trồng mía s ẽ ñược miễn thu ỷ lợi phí  

 ðể khuyến khích người trồng mía, hiện Sở NN- PTNT Quảng Ngãi ñang có chủ trương lập kế hoạch 
trình UBND tỉnh xem xét sớm miễn giảm thuỷ lợi phí cho người dân có diện tích mía sử dụng nước tưới 
trong hệ thống thuỷ lợi Thạch Nham. ðược biết toàn bộ diện tích mía ñược tưới của tỉnh Quảng Ngãi 
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chưa ñến 1.000ha. Những năm qua một số cây trồng như ngô, sắn ñược giá nên diện tích mía ñã bị thu 
hẹp dần, người dân ñã bỏ mía sang trồng một số cây trồng khác. (Theo NNVN)  

Quảng Ngãi: S ản xu ất thử nghi ệm thành công 3 gi ống mía cho n ăng su ất và ch ữ ñường cao  

Công ty cổ phần ðường Quảng Ngãi ñã công bố sản xuất thử thành công 3 giống mía mới là B85-764, 
B86-89 và B88-780 qua 2 niên vụ sản xuất năm 2004- 2005 và 2005- 2006 tại các huyện có quy hoạch 
vùng mía trong tỉnh như ðức Phổ, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn Tịnh và Trung tâm Giống mía 
Quảng Ngãi ñạt năng suất và chữ ñường cao. 

Theo kết quả thử nghiệm, giống mía B85-764 ñược ñánh giá là giống mía tốt, chín trung bình, mọc mầm 
tốt, ñẻ nhánh khỏe cho năng suất 110 tấn/ha, hàm lượng ñường trên 13 CCS, thích hợp với nhiều loại 
ñất, không bị nhiễm các loại sâu bệnh nguy hại. Giống B86-89 là giống chín muộn, mọc mầm tốt, ñẻ 
nhánh trung bình cho năng suất từ 100 tấn/ha trở lên, hàm lượng ñường trên 12 CCS. Tuy nhiên, giống 
này chịu hạn kém, chỉ thích hợp với những chân ñất có ñộ ẩm cao, trong ñiều kiện ñược cung cấp nước 
tưới thuận lợi, giống B86-89 phát triển rất tốt. Giống B88-780 ñược ñánh giá rất cao vì chịu hạn rất tốt, 
thích hợp trên nhiều loại ñất, có thể phát triển tốt trên những vùng ñất ñồi. Giống B88-780 chín trung 
bình, khả năng mọc mầm tốt, ñẻ nhánh khỏe, năng suất cao từ 100 tấn/ha trở lên, hàm lượng ñường 
trên 13 CCS. 

Công ty ñã lập báo cáo kết quả khảo nghiệm, trình cơ quan thẩm quyền công nhận 03 giống trên mía 
trên ñể sớm sản xuất ñại trà tại tỉnh từ vụ mía 2007 trở ñi, nhằm ñảm bảo năng suất và ñáp ứng sản 
lượng mía cho hai nhà máy với tổng công suất 4.000 tấn/ngày hoạt ñộng, tạo nguồn thu nhập bền vững 
từ cây mía cho hàng vạn nông dân các ñịa phương trong tỉnh./.  

Thu nh ập cao nh ờ trồng mía trái v ụ 

Cách ñây hơn chục năm, cũng như bao hộ nông dân khác ở ñịa phương, gia ñình anh Nguyễn Văn 
Vượng (thôn An Cập - xã Hoàng An - Hiệp Hoà - Bắc Giang) còn nghèo lắm, cơm chưa ñủ no, áo chưa 
ñủ mặc. ^Nhà có vườn, gia ñình anh ñã trồng gần 100 cây nhãn, vải rồi trồng hàng vạn cây dứa Cayen 
xen với cây ăn quả. Nhãn, vải những năm gần ñây khó bán, giá rẻ bất ngờ. Dứa do trồng xen, ghép 
chăm sóc không chu ñáo, khi thu hoạch quả không ñủ tiêu chuẩn nhà máy thu mua, bán ở chợ ñịa 
phương dứa rẻ như bèo.  

Qua quan sát các cửa hàng giải khát trong mùa hè, anh thấy mía cây bán trái vụ rất ñắt. Anh Vượng ñến 
nhờ cán bộ kỹ thuật của huyện tư vấn. Anh quyết tâm trồng mía trái vụ. Nhờ chăm sóc ñúng quy trình kỹ 
thuật, vườn mía nhà anh năng suất, chất lượng cao, ñược khách hàng ñến mua tận nhà. Với 5 sào mía 
trái vụ, ñã cho lãi 15 triệu ñồng/năm, bằng lãi ròng cả chục mẫu lúa. Cộng với chăn nuôi bò, lợn, gà, gia 
ñình anh ñã có tổng lãi khoảng 25 triệu ñồng/năm. Với số tiền ñó thực sự giúp gia ñình anh kiến thiết nhà 
cửa khang trang, mua sắm ñồ dùng, tiện nghi trong nhà. Về kinh nghiệm trồng, chăm sóc mía cho năng 
suất cao, chất lượng tốt anh Vượng cho biết, vào tháng 5 - 6 âm lịch, anh chọn cây mía bánh tẻ làm 
giống ñể trồng. Bón 25 - 30kg vôi bột, 10 - 12 kg ñạm urê, 14 - 15 kg kali, 20 - 25kg supe lân và 5 - 6 tạ 
phân chuồng, hàng tấn bùn ao, phù sa ải cho một sào. Ngoài ra còn phòng trừ tốt các loại rầy, rệp, bọ 
hung, sâu ñục thân hại mía. ðúng tháng 5 ñến tháng 8 sang năm mía ñược thu hoạch, bán trái vụ với giá 
2 - 3.000 ñ/cây, cho anh thu nhập cao. (Theo NNVN)  

Nâng công su ất ch ế biến của 2 Nhà máy ñường V ị Thanh và Ph ụng Hi ệp lên 6.000 t ấn mía /ngày  

Ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám ñốc Công ty Cổ phần Mía ñường Cần Thơ (Casuco) cho biết: 
Công ty ñang khẩn trương ñầu tư khoảng 150 tỷ ñồng ñể lắp ñặt thêm giàn ép mới cho Nhà máy ðường 
Vị Thanh và cải tiến trang thiết bị cho Nhà máy ðường Phụng Hiệp, như vậy nâng tổng công suất chế 
biến của 2 nhà máy này từ 4.000 tấn /ngày ñêm lên 6.000 tấn mía/ngày ñêm ( trong ñó, Nhà máy ðường 
Phụng Hiệp là 2.500 tấn /ngày ñêm và Nhà máy ðường Vị Thanh là 3.500 tấn mía/ngày ñêm) . Dự kiến 
toàn bộ quá trình lắp ñặt giàn ép mới cho hai nhà máy trên sẽ hoàn tất và ñưa vào sử dụng từ tháng 
4/2007. 
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Trong vụ mía 2006 ñến 2007 vừa qua, Casuco ñã ký hợp ñồng với nông dân ở 2 ñịa phương Phụng Hiệp 
và thị xã Ngã Bảy trồng 3.500 ha mía, nhưng diện tích trồng mía ở 2 ñịa phương này ñã ñạt tới gần 
9.000 ha. Nhưng sau khi lũ rút thì có hàng loạt diện tích mía ở Phụng Hiệp bị ra cờ và bắt ñầu chết. 
Trước tình trạng này, nông dân ở Phụng Hiệp ñã ồ ạt thu hoạch rộ mía với sản lượng thu hoạch từ 5.000 
ñến 10.000 tấn mía nguyên liệu/ ngày và số mía nguyên liệu phải nằm chờ tại các cầu cảng nhiều ngày 
mới ñược ñưa vào chế biến. Với tình hình trên ñã làm cho chất lượng và sản lượng mía bị giảm nghiêm 
trọng, do ñó ñã gây tổn thất lớn cho nông dân và cả phía nhà máy.  
Hai nhà máy ñường Phụng Hiệp và Vị Thanh với công suất chế biến mỗi nhà máy là 2.000 tấn mía/ngày 
ñêm, ñã phải hoạt ñộng tăng lên từ 2.200 ñến 2.300 tấn /ngày ñêm/ nhà máy, như vậy cũng không thể 
ngốn hết mía nguyên liệu trong thời ñiểm nói trên.  
Trước tình hình trên, việc nâng công suất chế biến của 2 nhà máy ñường này và kết hợp với Nhà máy 
ðường Long Mỹ Phát (tại huyện Long Mỹ) với công suất 3.000 tấn mía /ngày ñêm chính thức ñi vào hoạt 
ñộng trong năm nay, như vậy sẽ góp phần ñáng kể trong việc tiêu thụ mía nguyên liệu cho nông dân Hậu 
Giang, cũng như mía nguyên liệu của một số ñịa phương khác trong khu vực ./. 

 Hoà Bình: Ng ọt ngào cam, mía Cao Phong  

Khẩn trương thu hoạch những chùm cam trĩu mọng cuối mùa, anh Nguyễn Khắc Ân, ðội trưởng ñội 7, 
Nông trường Cao Phong (Hoà Bình) phấn khởi: Vụ cam năm nay, diện tích cam gia ñình tuy giảm nhưng 
vẫn cho thu hoạch trên 30 tấn, thu về 130 triệu ñồng. Gia ñình anh chỉ là một hộ có diện tích cam nhỏ 
của ñội. Vụ cam năm nay, những hộ thắng lớn phải kể ñến gia ñình chị Trần Thị Hiền, gia ñình anh Lê 
Huy Nhật trồng trên 1ha cam ñều thu trên 200 triệu ñồng. Hiện nay, riêng ñội 7 có tới 50 hộ trồng cam Xã 
ðoài.  

Ngay từ ñầu vụ, khi cây cam mới bắt ñầu ra hoa ñã có tư thương ñến ñặt mua tại vườn. Vào dịp cuối vụ, 
giáp tết, cam ñặt tại vườn cũng không có ñể bán. Nhờ cây cam, nhiều công nhân nông trường Cao 
Phong trở thành triệu phú. Kỹ sư Bùi Văn Kẹn, Giám ñốc Nông trường cho biết: Các giống cây có múi 
ñem lại hiệu quả kinh tế cao nhưng lại là giống khó tính, dễ nhiễm bệnh, ñòi hỏi khắt khe quy trình kỹ 
thuật thâm canh . Việc chuyển ñổi thành công giống cây ăn quả có múi ñã góp phần hạn chế ñược 
những khó khăn trên. Con số cây ăn quả có múi mới ñầu tư chiếm 37% tổng diện tích toàn nông trường, 
trong ñó, chỉ 13% diện tích cho thu hoạch ñã cho thu nhập 7,5 tỷ ñồng, ñủ khẳng ñịnh cây có múi ñang là 
cây trồng chính của nông trường. 

Bên cạnh cây cam, cây mía ñã và ñang ñóng góp ñáng kể vào thu nhập toàn huyện. Mấy năm gần ñây, 
giá mía tăng nhanh, thị trường mía Cao Phong sôi ñộng hơn. Bên cạnh giống mía tím truyền thống giá 
1.500 ñồng/cây, thu nhập bình quân ñạt 90 triệu ñồng/ha... Cây mía trắng có thu nhập khoảng từ 35 triệu 
ñến 40 triệu ñồng/ha. ðến nay có tới 80% số hộ vay vốn ngân hàng ñầu tư vào trồng mía. Năm 2006, 
diện tích mía của huyện ñã mở rộng lên 1.616,7 ha. Cây mía ñược ñưa xuống ruộng, lên ñồi và là nguồn 
thu nhập chính cho nhiều hộ dân. ðến xã Tây Phong vào dịp cuối năm, nông dân tấp nập ra ñồng khẩn 
trương thu hoạch mía tím, ñào rạch làm ải ñất chuẩn bị cho một vụ mía mới, nhiều hộ vẫn ñể lại những 
ruộng mía tím cây to, ñẹp, phục vụ nhu cầu dịp tết. Ông Trần ðức Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Tây 
Phong cho biết: Cây mía ñóng góp không nhỏ vào công tác xoá ñói, giảm nghèo của xã. ðến nay, trên 
50% diện tích ruộng 2 vụ cấy bấp bênh ñã chuyển sang trồng mía tím. 

Có thể khẳng ñịnh, ñến thời ñiểm này chưa có giống cây trồng nào thay thế ñược cây mía, cây cam Cao 
Phong. Tin vui ñến với bà con nông dân huyện Cao Phong cuối năm 2006 vừa qua: Nông trường Cao 
Phong ñược phê duyệt chuyển thành Công ty rau quả, nông sản Cao Phong. Việc chuyển ñổi này phù 
hợp với xu thế mới, khai thác ñược tiềm năng, thế mạnh của huyện. Vậy là từ mùa xuân mới 2007, nông 
dân có thêm niềm tin vào thị trường, nông sản Cao Phong sẽ có ñầu ra ổn ñịnh. Cây mía, cây cam tiếp 
tục mang lại vị ngọt ngào trong dịp tết ñến, xuân về./. 

Thanh Hóa: Tri ển khai mô hình ñưa cây mía xu ống ru ộng  

Sau những ngày nghỉ Tết ðinh Hợi, bà con nông dân thuộc vùng mía ñường Lam Sơn (Thanh Hóa) ñang 
thu hoạch mía ruộng với năng suất từ trên 100 ñến 150 tấn/ha. ở các xã Dân Lực (Triệu Sơn), Thọ Hải, 
Xuân Tín, Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân năng suất mía ruộng ñạt gần 200 tấn/ha, một kỷ lục chưa từng 
có ở ñịa bàn này.  
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Ông Lê Khắc Chung, Phó Tổng giám ñốc Công ty cổ phần (CTCP) mía ñường Lam Sơn cho biết, vụ ép 
2006 - 2007, công ty ñã ñầu tư, giúp ñỡ các hộ nông dân trong vùng trồng ñược hơn 300 ha mía ruộng. 
Phần lớn số diện tích mía này ñạt năng suất bình quân 150 tấn/ha, chữ ñường cao. Công ty còn hướng 
dẫn các hộ ñưa cây ñậu tương, cây lạc vào trồng xen nhằm cải tạo ñất và tăng thu nhập, ñạt hiệu quả 
cao hơn so với trồng lúa và các cây trồng khác. ðây ñược xem là mô hình thâm canh ñạt giá trị 50 triệu 
ñồng/ha canh tác, hộ thu nhập 50 triệu ñồng/năm. Có thể khẳng ñịnh ñưa cây mía lên ñồi là thành công 
kỳ diệu của doanh nghiệp mía ñường Lam Sơn và các cấp uỷ ñảng, chính quyền, các hộ nông dân vùng 
Lam Sơn-Sao Vàng tỉnh Thanh Hoá. Trong hơn 20 năm qua, diện tích mía trên vùng ñồi Lam Sơn ñã 
ñược mở rộng và phát triển bền vững với gần 17.000 ha. Một vùng ñồi núi rộng lớn ñã ñược trồng mía. 
Hơn 30.000 hộ nông dân vùng ñồi nhờ trồng mía ñã thoát ñói nghèo, nhiều hộ ñã vươn lên giàu. Tuy 
nhiên ñiều dễ nhận thấy là trồng mía trên vùng ñồi có nhiều hạn chế, không thể xây dựng các công trình 
thuỷ lợi, cây mía phải trông chờ nước trời, dù có ñầu tư nhiều cũng khó vượt qua ñược ngưỡng năng 
suất 60 tấn/ha. Gặp năm hạn nặng, nhiều ñồi mía chết hàng loạt, năng suất chỉ ñạt 30 ñến 40 tấn/ha. 
Theo tính toán, năng suất mía ñạt 40 tấn/ha, người trồng mía hoà vốn, ñạt 50 tấn/ha người trồng mía 
ñược lãi ít, còn ñạt dưới 40 tấn/ha người trồng mía bị lỗ, ñó là thách thức lớn khi ngành mía ñường bắt 
ñầu hội nhập. Hiện tại giá ñường trong nước ñang cao hơn giá bình quân chung của thế giới, và hiện 
ngành sản xuất ñường ñang ñược hưởng sự bảo trợ lớn của nhà nước thông qua chính sách nhập khẩu 
ñường. Ngay trong vụ sản xuất này, khi các chi phí ñầu vào như: vật tư, giá ñiện, xăng dầu... ñều tăng thì 
ñơn vị phải chấp nhận một thực tế giá ñường sẽ ngày càng hạ. Như vậy bài toán kinh tế ñặt ra phải hạch 
toán như thế nào, xây dựng vùng nguyên liệu ra sao ñể không chỉ là sự tồn tại và phát triển của riêng 
Công ty cổ phần mía ñường Lam Sơn mà còn là cuộc sống của hàng chục nghìn hộ trồng mía trong 
vùng. Hơn nữa mía ñường Thanh Hóa hiện ñang ñứng ñầu cả nước về diện tích và sản lượng ñường, 
cần phải có những quyết sách vượt qua những thách thức trong bối cảnh hội nhập!  

Theo ông Chủ tịch Hội ñồng quản trị Công ty cổ phần mía ñường Lam Sơn, ñể ngành mía ñường phát 
triển, cạnh tranh thắng lợi và hội nhập thành công cần phải ñiều chỉnh quy hoạch, bố trí quỹ ñất phù hợp 
cho cây mía thâm canh tăng năng suất, ưu tiên cho các vùng mía lớn và nhà máy lớn ñể hiện ñại hóa, 
giải quyết lợi ích hài hoà giữa người trồng mía và nhà máy ñường. ðể thực hiện giải pháp này ngoài việc 
ổn ñịnh diện tích và tiếp tục ñẩy mạnh chương trình thâm canh diện tích mía vùng ñồi hiện có, công ty ñã 
và ñang triển khai thí ñiểm mô hình “ñưa mía xuống ruộng” ñể nhân ra diện rộng. Dự kiến trong những 
năm tới Công ty cổ phần mía ñường Lam Sơn phối hợp với các huyện vùng ñồng bằng quy hoạch mở 
rộng diện tích mía ruộng lên hơn 10.000 ha, ñồng thời sẽ giảm dần diện tích mía ñồi, trước hết ở những 
nơi có ñộ dốc trên 15 ñộ phải giành ra ñể trồng cao su và các cây lâm nghiệp khác, vừa tăng ñược hiệu 
quả kinh tế, vừa bảo vệ ñược môi trường. Qua thí ñiểm việc ñưa mía xuống 300 ha ruộng ở các huyện 
Thọ Xuân, Yên ðịnh, Triệu Sơn... ñã khẳng ñịnh tính ñúng ñắn, ñược nông dân hưởng ứng tích cực. ðể 
cây mía từ ñồi xuống ruộng ñạt hiệu quả kinh tế cao, công ty ñặc biệt chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật vào việc du nhập, nhân rộng các giống mía có năng suất và chữ ñường cao phù hợp với 
khí hậu và thổ nhưỡng của vùng ñất Lam Sơn; thực hiện thâm canh rải vụ ñể tăng sản lượng và kéo dài 
thời gian ép của các nhà máy. Ngay từ năm 2005, Công ty cổ phần mía ñường Lam Sơn ñã triển khai dự 
án thay ñổi giống mía và ñã trồng ñược 4.049 ha mía giống mới, chiếm 23% diện tích mía toàn vùng và 
ñến vụ thu năm 2006 ñã trồng 409 ha mía giống mới có tiềm năng ñạt 200 tấn/ha, bảo ñảm cung cấp ñủ 
giống cho niên vụ 2007 - 2008. Mặt khác, công ty còn hướng dẫn các hộ trồng mía kết hợp trồng xen các 
loại rau, ñậu, lạc hiệu quả hơn so với trồng lúa và các cây trồng khác. Thực tế ở một số xã như Thọ Hải, 
Xuân Tín, Xuân Thiên (Thọ Xuân), nông dân ñã tự dồn ñiền ñổi thửa, hình thành các vùng trồng mía theo 
hướng công nghiệp tập trung, năng suất ñạt tới gần 200 tấn/ha. Ông Ch? t?ch cho biết thêm, chỉ cần 
năng suất mía ñạt 150 tấn/ha, với giá công ty thu mua ổn ñịnh 400.000 ñồng/tấn, cộng với sản phẩm 
trồng xen ñậu, lạc, các hộ trồng mía ruộng ñã ñạt 70 triệu ñồng/ha trở lên. Vì thế việc ñưa cây mía xuống 
ruộng ñược xem là mô hình thâm canh ñạt giá trị 50 triệu ñồng/ha canh tác, hộ có thu nhập 50 triệu 
ñồng/năm có tính khả thi nhất. Doanh nghiệp chế biến ñường và người trồng mía vùng Lam Sơn có 
quyền tự hào suốt thời gian hơn hai chục năm qua họ ñã ñưa thành công trong việc ñưa cây mía lên ñồi, 
biến mía từ thứ cây“xoá ñói giảm nghèo” trở thành cây làm giàu cho nông dân. Giờ ñây, ñưa cây mía 
xuống ruộng, xây dựng vùng mía quy mô lớn, năng suất cao ñể liên minh công - nông vùng mía ñường 
Lam Sơn chiến thắng trong cuộc cạnh tranh mới, ñể hội nhập thành công, việc ñưa cây mía từ ñồi xuống 
ruộng nên hay không nên các hộ nông dân sẽ là người trả lời./. 

  
Tây Ninh: Thu mua, ch ế biến trên 50% l ượng mía trong dân  

Qua gần 5 tháng ñi vào họat ñộng, 3 nhà máy ñường công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Tây Ninh là Bourbon, 
Nước Trong và Công ty mía ñường Biên Hòa 2 ñã thu mua, chế biến ñược 1.066.500 tấn mía cây, chiếm 
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trên 50% sản lượng mía của tỉnh; ñồng thời sản xuất ñược 96.500 tấn ñường, tăng 20% cùng kỳ năm 
ngoái. 

Tuy giá ñường trên thị trường liên tục giảm từ 8.000 ñồng/kg vào thời ñiểm trước Tết xuống hiện nay chỉ 
còn 7.050 ñồng/kg (giá bán sỉ) nhưng các nhà máy ñường vẫn giữ giá thu mua mía cây như ñã công bố 
từ ñầu vụ là 340.000 ñồng /tấn; ñồng thời hỗ trợ cước vận chuyển 40.000 ñồng/tấn mía cây nên bà con 
nông dân vẫn yên tâm thu họach, bán mía cho nhà máy và có lãi bình quân từ 8 triệu ñồng ñến 10 triệu 
ñồng/ha mía. Tuy nhiên, do diện tích trồng mía trên ñịa bàn tỉnh năm nay khá lớn, ñạt gần 38.000 ha, 
tăng 6.000 ha so với dự kiến và bà con chỉ tập trung trồng vào vụ ñông xuân, nên vào thời gian trước Tết 
ñã xảy ra hiện tượng mía ứ ñọng do chế biến không kịp, lượng mía khô, ñứng ñồng, cháy nhiều gây thiệt 
hại không ít ñến người trồng mía. 

Sau thời gian nghỉ Tết, hiện nay các nhà máy ñường ñang ñẩy mạnh công tác thu mua, chế biến hết 
công suất hiện có ñể ñến cuối tháng 5, ñầu tháng 6/2007 này sẽ hoàn tất việc thu mua, chế biến trên 2 
triệu tấn mía cây trên ñịa bàn tỉnh ñể tập trung ñầu tư, chăm sóc trên 30.000 ha mía theo kế họach nhằm 
chuẩn bị nguyên liệu cho vụ sau./. 

  

TIN THẾ GIỚI 

SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Sản xu ất và tiêu dùng ñường th ế giới 

I. Giá cả  

Giá ñường trên thị trường thế giới trong những tháng gần ñây ñã giảm ñáng kể từ mức cao kỷ lục 
trong 25 năm qua xảy ra hồi ñầu năm 2006. Một số yếu tố góp phần giảm giá thị trường trong mấy 
tháng qua, ñó là dự báo sản lượng ñường năm 2006/07 sẽ tăng, giá dầu mỏ giảm và giảm ñầu cơ 
của các công ty kinh doanh lớn. 

Hình 1.  Giá bình quân ngày ISA (tháng 11/2005- tháng 10/2006) 

 
  

Giá bình quân ngày ISA (Hiệp ñịnh ðường Quốc tế) trong Quí III/2006 (tháng 7 – tháng 9) là 
13,86 Uscent/Lb (1 Lb = 454 kg), giảm 18% so với 16,98 Uscent/Lb  của Quí I/2006 (tháng 1- tháng 
3). Giá tiếp tục dao ñộng xung quanh   xu hướng dài hạn, phản ánh giá bình quân tháng ISA là 12,08 
Uscent/Lb trong tháng 9 và 11,64 Uscent/Lb trong tháng 10/2006. Giá suy giảm ổn ñịnh từ tháng 
7/2006 là phản ứng trước sự xuất hiện tình huống cung ứng dư thừa, giá dầu mỏ giảm và dự trữ 
ñường và ethanol ñược bổ sung ở Braxin, nước sản xuất ñường lớn nhất thế giới. Xu hướng tăng 
giá trong năm 2006/07 bị ngăn chặn bởi sản lượng ñường kỷ lục ñược dự báo sẽ ñạt ở các nước 
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sản xuất chủ chốt, tốc ñộ gia tăng tiêu dùng sẽ giảm ñi so với dự báo trước ñây và dự báo sẽ dư 
thừa ñường trên thế giới. 

II. sản xu ất 

Dự báo trong năm 2006/07, thế giới sẽ dư thừa ñường sau ba năm liên tiếp bị thiếu hụt. FAO 
ñiều chỉnh tăng dự báo sản lượng ñường thế giới năm 2006/07 lên 155,5 triệu tấn (qui ñường thô), 
tăng 4,3% so với năm 2005/06 do dự báo sản lượng tăng ở Braxin, Liên bang Nga, Mỹ, Châu á, Viễn 
ðông và ðông Âu. Sản lượng ñường thế giới tăng chủ yếu nhờ sản lượng tăng ở các nước ñang 
phát triển, nơi sản lượng dự báo sẽ ñạt tới 116,4 triệu tấn, tăng 9,7% so với năm 2005/06. Rõ ràng 
là các nhà sản xuất ñường ñã phản ứng trước tình trạng giá ñường cao trong hai năm qua bằng 
cách mở rộng diện tích và nỗ lực tiếp sinh khí cho ngành ñường, ñặc biệt là ở các nước ñang phát 
triển. Nhu cầu xuất khẩu ethanol gia tăng cũng như những khởi ñầu về nhiên liệu sinh học ở các 
nước cũng hỗ trợ xu hướng phát triển cây có ñường trên thế giới và ñổi mới hoặc xây dựng các cơ 
sở chế biến và tính chế. 

Sản lượng ñường ở các nước ñang phát triển dự báo sẽ tăng 10,3  triệu tấn, ñạt 116,4 triệu tấn 
trong năm 2006/07, dự tính sẽ ñảo ngược tình trạng thiếu hụt ñường thế giới trong ba năm qua 
thành dư thừa 3,4 triệu tấn ñường. Sản lượng ñường ở Mỹ Latinh và Caribê năm 2006/07 dự báo 
ñạt 51,4 triệu tấn, tăng 2,8 triệu tấn so với năm trước. Trong ñó, sản lượng ñường của Braxin sẽ ñạt  
kỷ lục 31 triệu tấn, tăng 2  triệu tấn so với năm 2005/06. Sản lượng mía năm 2007 dự báo ñạt 420 
triệu tấn. Sản lượng kỷ lục ở Braxin bổ sung cho lực lượng dự trữ ñường và ethanol do Chính phủ 
tuyên bố quy trở lại việc pha trộn ethanol – gasoline. 

Sản lượng ñường ở Braxin phụ thuộc vào khối lượng mía ñược chỉ ñịnh sản xuất ñường hoặc 
ethanol. Hồi ñầu năm 2006 Chính phủ Braxin ñã giảm tỉ lệ pha trộn ethanol – gasoline từ 25% xuống 
20% nhằm làm giảm xu hướng tăng giá ñường ở khu vực bán lẻ. Sản lượng mía kỷ lục cho phép bổ 
sung lực lượng dự trữ ñường và ethanol, và sau vài tuần ñàm phán, Chính phủ ñã quyết ñịnh nâng tỉ 
lệ pha trộn lên 23%, có hiệu lực từ ngày 20-11-2006. Hiện tại giá ethanol ñã giảm so với một năm 
trước ñây và các báo cáo cho thấy thu nhập từ bán ethanol ở trong nước có lời hơn xuất khẩu 
ñường do giá ñường thế giới bắt ñầu suy giảm từ tháng 2/2006. 

Sản lượng ñường Mêhicô dự báo ñạt 5,8 triệu tấn trong năm 2006/07, tăng nhẹ so với năm 
2005/06, song vẫn thấp hơn sản lượng kỷ lục 6,1 triệu tấn ñạt năm 2004/05. Tuy nhiên, bãi công của 
công nhân các nhà máy ñường hồi giữa tháng 11/2006 có thể làm giảm sản lượng ñường và làm 
chậm chiến dịch ép mía vụ mới. 

Giá ñường cao trên thị trường thế giới khiến ngành ñường ở châu Phi và Châu á phục hồi và 
phát triển. ở châu Phi, sản lượng ñường tăng ở Ai Cập, Kênia, Mauritius, Môdămbích và Xuñăng. 
Ai Cập tiếp tục ñầu tư vào khu vực sản xuất ñường cải và có kế hoạch mở 5 cơ sở chế biến mới, 
và cơ sở ñầu tiên sẽ ñi vào hoạt ñộng vào ñầu năm 2007. 

Bảng 1.  Sản xuất và tiêu dùng ñường trên thế giới 

(ðơn vị: triệu tấn) 

  Sản lượng Tiêu dùng 

  2005/06 2006/07(1) 2005/06 2006/07 

Thế giới 149,1 155,5 149,9 152,1 

Các nước ñang phát triển 106,1 116,4 102,4 104,3 
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Mỹ Latinh & Caribê 48,6 51,4 27,5 27,8 

Châu Phi 5,3 5,6 9,4 9,5 

Cận ðông 6,0 6,3 11,7 11,9 

Châu á Viễn ðông 45,8 52,7 53,8 54,9 

Châu ðại Dương 0,4 0,4 0,1 0,1 

Các nước phát triển 43,0 39,1 47,5 47,9 

Châu Âu 27,4 23,0 29,5 29,6 

Trong ñó: EU-25 21,4 16,5 17,8 17,8 

SNG châu Âu 5,3 5,8 9,4 9,4 

Bắc Mỹ 6,8 7,7 10,5 10,5 

Châu ðại Dương 5,2 4,9 1,4 1,4 

Các nước khác 3,6 3,5 6,1 6,2 
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(1) Dự báo 

Sản lượng ñường ở lran sẽ tăng nhẹ trong năm 2007, song có kế hoạch tăng gần gấp ñôi sản 

lượng vào năm 2013.  ở Châu á viễn ñông sản lượng ñường sẽ tăng mạnh nhất, tăng 15,1% so 

với năm 2005/06. Sản lượng sẽ ñạt 52,7 triệu tấn, tăng 6,9 triệu tấn do các nhà sản xuất phản 

ứng trước tình hình giá cao và nhu cầu ethanol gia tăng. Sản lượng tăng ở tất cả các nước sản 

xuất chủ yếu, ñặc biệt là ở Trung Quốc, ấn ðộ, lnñônêxia, Pakixtan và Thái Lan. Sản lượng 

ñường ấn ðộ có thể sẽ ñạt kỷ lục mới 24 triệu tấn trong năm 2006/07 do diện tích trồng mía tăng 

trong bối cảnh giá ñường trong nước tăng và thời tiết thuận lợi khiến hàm lượng ñường trong 

mía tăng, ñặc biệt là ở miền Nam và Trung ấn ðộ. 

Sản lượng ñường Trung Quốc năm 2006/07 dự báo ñạt 11,3 triệu tấn, tăng 15% so với năm 

2005/06. Giá ñường trong nước tăng kích thích tăng diện tích trồng mía và củ cải ñường. Trong 

khi ñó, thời tiết thuận lợi sau 2 năm hạn hán góp phần tăng  năng suất ñường. ðến cuối tháng 

9/2006 Chính phủ Trung Quốc ñã phải tung trên 1,2 triệu tấn ñường dự trữ ñể bình ổn giá 

ñường ở trong nước. 

ở Thái Lan, một số diện tích trước ñây trồng lúa và trồng sắn ñã ñược thay thế  bằng trồng 

lúa trong năm 2006. Sản lượng ñường năm 2006/07 dự báo ñạt 6,9 triệu tấn, tăng 30% so với 

năm trước. Sản lượng ñường lnñônêxia ước tính  sẽ ñạt 2,5 triệu tấn, tăng 200 ngàn tấn so với 

năm 2005/06 nhờ thực hiện chính sách của Chính phủ, tự túc ñường vào năm 2009. Sản lượng 

ñường cũng sẽ tăng ở Philippin, tạo ra dư thừa ñể xuất khẩu trong năm 2007. 

Sản lượng ñường ở các nước phát triển suy giảm chủ yếu do cải cách chính sách ñường ở 

Liên minh châu âu (EU). Dự báo sản lượng ñường ở các nước phát triển sẽ giảm 9,1% trong 

năm 2005/06, xuống còn 39,1 triệu tấn. Sản lượng ñường ở EU năm 2006/07 dự báo sẽ giảm 

23%, từ 21,4 triệu tấn của năm 2005/06 xuống còn 16,5 triệu tấn trong năm 2006/07, phản ánh 

quá trình ñiều chỉnh bắt ñầu từ tháng 1/2006 theo cải cách chính sách ñường của EU. 

Sản xuất ñường nói chung giảm ở châu Âu, song sản lượng sẽ tăng ở Nga và các nước ðông 

Âu. ở Liên bang Nga, ngành ñường tiếp tục phát triển sản xuất củ cải ñường, và phục hồi và 

hoan thiện các cơ sở chế biến cải ñường. Sản lượng ñường của Nga dự báo sẽ ñạt 3,1 triệu 

tấn, tăng 15% so với năm 2005/06 nhờ ảnh hưởng của giá ñường thế giới tăng cao. Vì thế, nhập 

khẩu ñường thô vào Nga ñã giảm 60% trong 6 tháng ñầu năm 2006. 

Sự phục hồi diện tích trồng mía ở Mỹ sẽ làm tăng 14% sản lượng ñường năm 2006/07, lên 

mức 7,6 triệu tấn, trong ñó chủ yếu nhờ phục hồi ở các bang Louisiana và Florida, nơi bị bão 

gây thiệt hại trong năm 2005 làm suy giảm sản lượng ñường năm 2005/06. Sản lượng ñường cải 

cũng tăng góp phần tăng chung tổng sản lượng ñường. 

Sản lượng ñường ở Nam Phi dự báo sẽ giảm xuống còn 2,4 triệu tấn do thời tiết khô hạn. 

Sản lượng ñường năm 2006/07 ở Ôxtrâylia dự báo sẽ giảm xuống mức 4,9 triệu tấn do bị thiệt 

hại sau bão Larry hồi tháng 3/2006, và mưa lớn trong khi thu hoạch ở Queensland, một trong 

những khu vực sản xuất ñường lớn nhất khiến tỉ lệ thu hồi ñường bị suy giảm. 

Bảng 2 . Sản xuất và tiêu dùng ñường ở các nước 

(ðơn vị: triệu tấn) 
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Sản lượng Tiêu dùng   

2005/06 2006/07(1) 2005/06 2006/07 

Châu á  50,4 57,5 66,2 67,6 

Trung Quốc 21,0 24,0 20,5 20,9 

lnñônêxia 2,3 2,5 4,1 4,1 

Nhật Bản 0,9 0,9 2,3 2,4 

Pakixtan 3,2 3,2 4,3 4,4 

Thái Lan 5,3 6,9 2,5 2,5 

Thổ Nhĩ Kỳ 2,2 2,2 2,0 2,1 

Châu Phi  10,4 10,6 14,8 15,0 

Ai Cập 1,7 1,8 2,7 2,8 

Kênia 0,6 0,6 0,8 0,8 

Nam Phi 2,6 2,4 1,6 1,6 

Xuñăng 0,8 0,9 0,8 0,8 

Xoadilân  0,7 0,7 0,2 0,2 

Trung M ỹ 11,7 12,4 9,2 9,3 

Cuba 1,3 1,4 0,7 0,7 

ðominican 0,5 0,6 0,4 0,4 

Goatêmala 2,0 2,2 0,7 0,7 

Mêhicô 5,5 5,8 5,6 5,6 

Nam Mỹ 36,8 38,9 18,2 18,4 

Braxin 29,0 31,0 11,1 11,3 

Bắc Mỹ 6,8 7,7 10,5 10,7 

Mỹ 6,7 7,6 9,1 9,3 

Châu Âu  27,4 23,0 29,5 29,6 

EU-25 21,4 16,5 17,8 17,8 

Nga 2,7 3,1 6,5 6,6 

Ukraina 2,0 2,1 2,3 2,3 
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Châu ðại Dương  5,6 5,3 1,5 1,6 

Ôxtrâylia 5,2 4,9 1,2 1,2 

Fiji 0,3 0,4 0,1 0,1 

Thế giới 149,1 155,5 149,9 152,1 

(1) Dự báo 

III. Tiêu dùng  

Châu á tiếp tục là ñộng lực phát triển tiêu dùng ñường trên thế giới. FAO dự báo Tổng mức tiêu 

dùng ñường trên thế giới năm 2006/07 sẽ ñạt 152,1 triệu tấn, tăng 1,5% so với 149,9 triệu tấn của 

năm 2005/06, và khá thấp so với mức tăng trưởng tiêu dùng bình quân 10 năm là 2,4%. 

Tiêu dùng ñường ở các nước ñang phát triển dự báo ñạt 104,3 triệu tấn, tăng 1,8% so với năm 

2005/06. Tốc ñộ này thấp ñáng kể so với bình quân của những năm qua, phản ánh ảnh hưởng tiêu 

cục của việc giá ñường tăng cao trên thị trường thế giới tới các nước nhập khẩu ròng về ñường, 

ñặc biệt là ở châu Phi và Châu á, và việc tăng sử dụng các chất làm ngọt thay thế có nguồn gốc 

tinh bột hoặc các chất làm ngọt nồng ñộ cao ở các nước tiêu dùng chủ yếu như Trung Quốc và 

Mêhicô. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế tiếp tục thúc ñẩy gia tăng tiêu dùng ñường ở các nước 

ñang phát triển, ñặc biệt là ở ấn ðộ và các nước Châu á Viễn ñông. 

ở các nước phát triển, mức tiêu dùng ñường tính theo ñầu người tiếp tục suy giảm, giống như 

10 năm qua, phản ánh mối quan tâm bảo vệ sức khoẻ và quan ngại các thị trường chất làm ngọt. 

Tổng mức tiêu dùng ñường ở các nước phát triển dự báo sẽ tăng dưới 1% và sẽ ñạt tổng cộng 

47,9 triệu tấn trong năm 2006/07. 

Tính theo khu vực, tiêu dùng ñường ở các nước Mỹ Latinh và Caribê sẽ ñạt 27,8 triệu tấn trong 

năm 2006/07, tăng nhẹ so với năm 2005/06. Tăng mạnh nhất là ở Braxin, mức tiêu dùng sẽ ñạt 

11,3 triệu tấn do dân số gia tăng và phát triển sử dụng ñường trong chế biến thực phẩm. ở 

Mêhicô, tiêu dùng ñường dự báo sẽ ñạt 5,6 triệu tấn. 

Tiêu dùng ñường ở các nước Châu á Viễn ñông dự báo sẽ ñạt 54,9 triệu tấn trong năm 
2006/07, tăng 2,1% so với năm 2005/06. So với mức tăng trưởng tiêu dùng ñường bình quân 
trong 10 năm là 3,4% ở Trung Quốc, thì mức tăng trưởng tiêu dùng trong năm 2006/07 sẽ rất 
khiêm tốn, ñạt 12,9 triệu tấn do việc sử dụng các chất làm ngọt nhân tạo và mật ñộ cao trong chế 
biến thực phẩm và ñồ uống tiếp tục có hiệu quả hơn về mặt chi phí so với ñường mía và ñường 
cải. 

ở ấn ðộ, thu nhập tăng và các  biện pháp bình ổn giá ñường trong nước sẽ giúp cho tiêu dùng 
ñường ñạt gần 21 triệu tấn trong năm 2006/07. Giá ñường ở thị trường trong nước ñã ñạt mức 
cao kỷ lục trong tháng 5/2006, hạn chế tốc ñộ tiêu dùng, thúc ñẩy Chính phủ phải viện dẫn ðạo 
luật về hàng hóa thiết yếu ñể kiểm soát việc ñầu cơ tích trữ, cấm xuất khẩu và miễn thuế nhập 
khẩu ñường. 

 ở Cận ðông, mức tiêu dùng ñường dự báo sẽ ñạt 11,9 triệu tấn trong năm 2006/07, tăng 
240 ngàn tấn. Mức tiêu dùng ñường sẽ tăng trên 2% ở châu Phi, ñạt 9,5 triệu tấn trong năm 
2006/07. Gia tăng dân số ở cả hai khu vực này vẫn là nhân tố chủ yếu thúc ñẩy gia tăng tiêu 
dùng ñường. 
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Tiêu dùng ñường sẽ vẫn ổn ñịnh ở các nước phát triển, với mức tăng dự tính khoảng 350 
ngàn tấn (0,8%), ñạt 47,9 triệu tấn trong năm 2006/07. Dự báo sẽ không có thay ñổi ñáng kể ở 
EU, nơi tiêu dùng ñường hiện ở mức 17,8 triệu tấn. Tốc ñộ gia tăng tiêu dùng ñường sẽ mạnh 
hơn ở Bắc Mỹ, nơi mức tiêu dùng dự báo ñạt 10,7 triệu tấn, chủ yếu nhờ gia tăng dân số ở 
Mỹ. Tiêu dùng ñường ở Liên bang Nga dự báo sẽ chỉ tăng nhẹ, ñạt 6,6 triệu tấn, nhờ tăng sử 
dụng ñường trong công nghiệp chế biến thực phẩm. (Nguồn: Food Outlook, FAO, No-2, 
December 2006) 

Tin vắn 

Dư thừa ñường toàn c ầu có th ể ñạt mức 5,1 tri ệu tấn trong n ăm 2006/07 

Trong bản báo cáo hàng tháng ñược công bố vừa qua hãng Czamikow Sugar dự ñoán rằng, tăng 
dư thừa ñường toàn cầu niên vụ 2006/07 có thể ñạt mức 5,1 triệu tấn (quy ñường thô). Dự ñoán lần 
này tăng khoảng 2 triệu tấn so với bản dự ñoán trước ñó. 

Bản báo cáo dự ñoán trong sản lượng ñường toàn cầu sẽ tăng khoảng 11 triệu tấn ñạt mức 
159,7 triệu tấn (quy ñường thô) trong niên vụ 2006-07, tăng từ mức 148,7 triệu tấn trong năm ngoái. 
Nhu cầu tiêu dùng dự ñoán sẽ tăng lên mức 53,6 triệu tấn quy ñường thô từ mức 150,5 triệu tấn 
trước ñó. 

Sản lượng ñường mía dự ñoán cung sẽ tăng khoảng 14% so với năm ngoái. Trong niên vụ 2006-07, 
bản báo cáo dự ñoán sản lượng ñường mùa sẽ tăng lên mức 125,9 triệu tấn từ mức 110,8 triệu tấn niên 
vụ trước.   

Czamikow cũng cho biết sản lượng tăng lên sẽ bù ñắp lại sự tăng lên trong tiêu dùng. 

Nguyên nhân khiến sản lượng tăng lên là do ñiều kiện thời tiết thuận lợi ở hầu hết những khu vực 
sản suất chính và diện tích canh tác tăng lên. 

Sản lượng ñường của Braxin dự ñoán sẽ tăng lên mức 32,69 triệu tấn ñường thô trong niên vụ 
2006-07, tăng khoảng 3,8 triệu tấn so với năm ngoái. 

Tại ấn ðộ, sản lượng ñường niên vụ 2006-07 dự ñoán sẽ ñạt mức 25,5 triệu tấn ñường thô, tăng 
khoảng 4,5 triệu tấn so với năm ngoái. Tuy nhiên, mùa vụ thu hoạch sẽ bắt ñầu muộn hơn một vài 
tuần nữa do thời tiết ẩm ướt và ñang thương lượng về giá mía ñường. 

Sản lượng ñường của Thái Lan dự ñoán cũng sẽ tăng lên và phục hồi trở lại  từ hai mùa vụ sản 
lượng giảm tước ñó. Trong năm 2006-07, Czarnikow dự ñoán sản lượng sẽ ñạt trên mức 7,25 triệu 
tấn ñường thô. Trong năm 2005-06, sản lượng ñường của nước này ñã ñạt 5,22 triệu tấn. (AP, 
8/1/07) 

 Nhập kh ẩu ñường thô vào In ñônêxia d ự báo t ăng 22,6% trong n ăm 2007 

Theo các quan chức ngành ñường lnñônêxia, nhập khẩu ñường thô vào nước này trong năm nay 
dự báo sẽ tăng khoảng 22,6% lên 1,52 triệu tấn nhằm ñáp ứng nhu cầu trong nước ñang ngày càng 
tăng cao. 

Năm 2006, lnñônêxia cũng ñã nhập khẩu 1,24 triệu tấn ñường thô sau ñó ñược chế biến thành 
1,1 triệu tấn ñường trắng. 

Hiện nay, lnñônêxia có 5 nhà máy chế biến ñường với công suất bình quân ñạt 2,18 triệu 
tấn/năm. 

lnñônêxia chủ yếu nhập khẩu ñường thô từ Braxin, Australia, Nam Phi, Mazambique, Guatemala 
và Thái Lan. 
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Năm 2006, lnñônêxia là khách hàng lớn nhất của các nước ðông Nam á, với nhu cầu lên tới 4,2 
triệu tấn. 

Trước xu hướng tiêu thụ ñường trong nước ngày càng cao, nhưng sản lượng ñường của 
lnñônêxia năm nay dự báo sẽ giảm còn 2-2,1 triệu tấn so với 2,3 triệu tấn năm ngoái do thời tiết khô 
hạn gây ảnh hưởng ñến cây trồng. 

Năm nay, lnñônêxia có dự ñịnh sẽ mua khoảng 200.000 tấn ñường trắng. (Xinhua, 11/1/07)  

Nga gi ảm tiêu th ụ ñường trong n ăm 2007 

Nga, nước nhập khẩu ñường lớn nhất thế giới, sẽ tiêu thụ 5,55 - 5,65 triệu tấn ñường trắng trong năm 
2007 so với 5,65 triệu tấn năm 2006.  

Theo Viện nghiên cứu thị trường nông nghiệp (IKAR), mức tiêu dùng ñường giảm dần do dân số Nga 
ñang giảm ở mức 0,6%/năm, trong khi số dân nhập cư tăng lên không ñáng kể trong vài năm nay. Thêm 
vào ñó, thu nhập tiếp tục tăng lên cùng với sự gia tăng số người bị mắc bệnh béo phì và tiểu ñường 
ñang thúc ñẩy việc tiêu thụ các sản phẩm thay thế ñường.   

Sản xuất ñường từ củ cải trong nước tăng lên, và khả năng áp thuế nhập khẩu theo mùa vụ cao hơn sẽ 
làm giảm nhập khẩu mía ñường nguyên liệu.  

Liên ñoàn những nhà sản xuất ñường của Nga ñang thực hiện cuộc vận ñộng hành lang ñể thuyết phục 
chính phủ ñánh thuế nhập khẩu theo mùa vụ 280USD/tấn ñối với ñường nguyên liệu thay vì 140USD/tấn 
như hiện nay ñể nâng ñỡ sản xuất ñường từ của cải trong nước.  

Tuy nhiên, ñề xuất này mới chỉ ñược thông qua ở giai ñoạn ñầu, sau khi ñược nhóm làm việc của Uỷ ban 
chính phủ - ñơn vị chính chịu trách nhiệm soạn thảo những ñề xuất liên quan tới thuế quan - thông qua 
trong các biện pháp bảo hộ ngoại thương. ðề xuất trên cần phải ñược thủ tướng chính phủ ký duyệt và 
ñược ban hành rộng rãi trên công báo ñể chính thức có hiệu lực, nhưng hiện vẫn chưa chắc chắn về thời 
gian ñề xuất này ñược thông qua. Theo IKAR, dù trong trường hợp lạc quan nhất thì thuế nhập khẩu 
theo mùa vụ cũng sẽ không bắt ñầu có hiệu lực trước khi kết thúc tháng 3/2007.  

Vì vậy, thật khó có thể ước ñoán lượng nhập khẩu trong năm 2007 khi mà việc thông qua thuế nhập 
khẩu theo mùa vụ bị trì hoãn và 1 triệu tấn ñường thô ñầu tiên có thể nhập khẩu vào tháng 3/07, trong khi 
các hãng nhập khẩu có khả năng cung cấp khoảng 100.000 - 200.000 tấn/tuần. Nhưng cho dù Nga giữ 
mức sản lượng ñường làm từ củ cải trong khoảng 3,25 triệu tấn và nhập khoảng 0,37 triệu tấn ñường 
trắng thì từ 5/03/2007 cho ñến tháng 8/2007 nước này cũng không cần nhập ñến trên 1 triệu tấn ñường 
thô, so với 2,2 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2005 và 1,7 triệu tấn năm 2006.  

Dự kiến, Nga sẽ tinh chế ñược một lượng kỷ lục 3,3 triệu tấn ñường trắng từ củ cải niên vụ 2006/07, 
tăng 32% so với niên vụ 2005/06. ðược biết, trong năm 2006 lượng ñường tinh chế từ ñường thô nhập 
khẩu ñạt 2,6 triệu tấn, giảm 16% so với 3,1 triệu tấn trong năm 2005. (AFP, 23/01/2007)  

 Nga có th ể tăng thu ế nhập kh ẩu ñường  

Khối lượng ñường thô ñưa vào Nga ñạt cao hơn dự kiến do thông tin thuế nhập khẩu có thể tăng lên, 
trong khi xuất khẩu ñường trắng của ấn ðộ lại tăng chậm từ khi dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu.  

Các thương nhân cho biết, Nga - nước nhập khẩu ñường thô lớn nhất thế giới, có thể tăng thuế nhập 
khẩu lên 270 USD/tấn từ mức 140 USD/tấn hiện nay ñể dần chuyển theo hướng tự cung tự cấp sản 
phẩm ñường. Hiện Nga vẫn ñang cân nhắc việc tăng thuế hay không, nhưng chỉ riêng việc dự ñoán khả 
năng này có thể xảy ra cũng ñủ ñể các thương nhân phản ứng bằng cách tích cực nhập khẩu ñường. 
Tốc ñộ xuất khẩu ñường sang Nga ñược duy trì ñều ñặn. Lượng ñường giao ngay từ các nhà cung cấp 
Brazil và Trung Mỹ tới khu vực Biển ðen thực tế ñã tăng rất nhanh, theo ñánh giá ñã có 750.000 tấn 
ñường từ nhiều nguồn khác nhau ñã ñược chuyên chở ñến khu vực này trong tháng 12/2006. 

Các nhà phân tích cũng chú ý tới sự khởi ñộng chậm chạp của thị trường xuất khẩu ñường trắng chất 
lượng thấp của ấn ðộ kể từ khi lệnh cấm xuất khẩu ñường của nước này ñược dỡ bỏ hoàn toàn (ngày 
11/01/2007). 

ấn ðộ là nước sản xuất ñường lớn thứ hai trên thế giới và cũng là nước tiêu thụ ñường hàng ñầu. Việc 
xuất khẩu ñường khởi ñộng chậm, ước ñoán có khoảng 200.000 tấn ñường của ấn ðộ ñược xuất ra kể 
từ khi dỡ bỏ lệnh cấm, và hơn 1 triệu tấn sẽ ñược xuất khẩu trong niên vụ này. Theo giới chuyên môn, thị 
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trường xuất khẩu chính của ñường ấn ðộ có khả năng bao gồm Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka và 
Inñônêsia, mặc dù Thái Lan ñã xuất sang Inñônêsia lượng hàng lớn. (Reuters, 25/01/2007).   

Chính ph ủ Mexico quan tâm ñến những tác ñộng từ việc ngưng tr ệ sản xu ất ñường  

Công nhân tại tất cả các nhà máy ñường Mexico có thể sẽ bãi công vào cuối tuần này và ñể tránh tình 
trạngc nguyên liệu bị bỏ mặc khi các nhà máy chế biến ñóng cửa, tiến ñộ thu hoạch mía của nông dân ñã 
chững lại.  

Theo một số nguồn tin, vào ngày chủ nhật tới (21/01/07) khoảng 45.000 công nhân sẽ tổ chức ñình công 
nếu những khúc mắc về chế ñộ lương hưu không ñược giải quyết thoả ñáng. Họ mong muốn các chủ 
nhà máy trả lương hưu cho những người trên 60 tuổi ñã làm việc cho nhà máy hơn 35 năm. ðược biết, 
các công nhân ñã từng bãi công vào tháng 11/2006 - khi vụ thu hoạch mía mới bắt ñầu - và mới chỉ ñạt 
ñược một thoả thuận tạm thời từ phía những chủ nhà máy là cố gắng giải quyết khúc mắc của công nhân 
trước ngày 20/1/2007.  

Mexico hiện ñang vào giữa vụ thu hoạch mía và những người nông dân lo ngại rằng những cây mía chặt 
xuống sẽ chết héo nếu công nhân chế biến ñường không làm việc, vì thế họ ñã chủ ñộng thu hoạch 
chậm lại. Carlos Blackaller, người ñứng ñầu Hiệp hội Những người trồng mía Mexico cho biết, ñiều này 
sẽ khiến cho việc ép mía của các nhà máy chững lại, ngay cả khi cuộc bãi công không diễn ra.  

Bãi công kéo dài và hệ quả tất yếu kéo theo giá ñường tăng lên ñã gây ñau ñầu cho chính phủ của tổng 
thống Felipe Calderon. Hiện Chính phủ cũng ñang phải cố gắng kìm hãm ñà tăng giá những mặt hàng 
thiết yếu như bánh ngô, gà, trứng và một số loại rau quả. Giá thực phẩm tăng cao ñã làm cho tỷ lệ lạm 
phát của Mehicô vượt mức chỉ tiêu ñề ra 2-4% trong những tuần gần ñây.  

Bản thân mặt hàng ñường không thể gây sức ép lớn như vậy ñến chỉ số giá tiêu dùng của Mexico mà là 
các ñồ uống có ñường. Mexico, một trong những nước tiêu thụ ñồ uống ngọt lớn nhất thế giới, vẫn 
thường trộn sôña với ñường hay siro ngô. (DJ, 20/01/2007)  

 Sản lượng ñường của Mexico gi ảm so v ới niên v ụ trước 

Tính ñến thời ñiểm này của niên vụ 2006/07, sản lượng ñường Mexico ñạt 1.065.074 tấn, giảm 14,46% 
so với cùng kỳ của niên vụ 2005/06.  

Theo số liệu của Hiệp hội những người trồng mía Mexico, sản lượng ñường ñến ngày 13/01/07 ñạt 
220.868 tấn, giảm 4,97% so với 232.412 tấn cùng kỳ năm trước.  

Vụ thu hoạch mía bị chậm trễ do cuộc bãi công của những công nhân nhà máy ñường, nhưng trong vài 
tuần gần ñây sản lượng ñường ñã dần hồi phục. Các công nhân có thể bắt ñầu một cuộc bãi công mới 
vào ngày 20/01 nếu những tranh cãi về tiền lương không ñược giải quyết thoả ñáng.  

Theo dự ñoán, sản lượng ñường của Mexico niên vụ 2006/07 có thể ñạt 5,47 tấn.  

Dưới ñây là bảng số liệu về sản lượng mía ép và ñường của Mexico tuần ñến ngày 13/01/07 và từ ñầu 
niên vụ ñến ngày 13/01/07. (ðơn vị tính: tấn)  

  

  2005/06  2006/07  Mức thay ñổi  % thay ñổi 

Mía ép  2.091.346  2.114.391  23.046  -1,10 

ðường  232.412  220.868  -11.543  -4,97 

ðầu niên vụ ñến ngày 13/01/07 2005/06  2006/07  Mức thay ñổi  % thay ñổi 

Mía ép  10.662.848  9.454.172  -1.208.676  -11,34 

ðường  1.065.074  911.050 -154.024 -14.,46   

(Reuters, 19/01/2007)  
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Braxil s ẽ mở rộng di ện tích tr ồng mía trong n ăm 2007 

Năm nay, Braxin dự kiến sẽ mở rộng thêm 10% diện tích trồng mía so với khoảng 6 triệu hecta trong 
năm 2006.  

Bộ trưởng Nông nghiệp Braxil, Luis Carlos Guedes cho biết, nước này ñã sản xuất ñược khoảng 28 triệu 
tấn ñường và 16 tỷ lít ethanol, nhiên liệu ñược sản xuất từ mía ñường, trong năm 2006. Trong vòng 7 
năm qua, Braxin ñã tăng gấp ñôi sản lượng ethanol mà không cần phải khai thác cây rừng Amazon. 

Braxil có 282 triệu hecta ñất nông nghiệp, trong ñó 62 triệu hecta cho trồng trọt và 220 triệu hecta ñồng 
cỏ ñể chăn thả gia súc. Hiện vẫn còn 110 hecta ñất nông nghiệp và ñồng cỏ chưa ñược khai thác có thể 
ñưa vào sản xuất nếu áp dụng các biện pháp tiên tiến trong chăn nuôi gia súc. 

Trong cuộc họp với Bộ trưởng Nông nghiệp Thuỵ Sỹ, Guedes ñã ñưa ra lời ñề nghị hợp tác ñể phát triển 
ngành sản xuất ethanol và biodiesel, một dạng năng lượng sinh học. Bước ñầu, Braxil sẽ pha trộn 2% 
biodiesel với diesel thông thường trong năm 2008, và sẽ tăng lên 5% trong năm 2013. Braxil dự kiến sẽ 
thu hoạch xong vụ mía 2007/08 vào ngày 31/5/07. (Reuters, 10/02/2007) 

 ðức: Sản lượng ñường làm t ừ củ cải niên v ụ 2006/07 giảm 

Kết quả kiểm tra cuối cùng về ñường chế biến từ củ cải ở các nhà máy sản xuất ñường của ðức trong 
niên vụ 2006/07 cho thấy hàm lượng ñường chỉ chiếm 17,63% so với 17,99% của niên vụ trước. Do ñó, 
sản lượng ñường làm từ củ cải giảm ñáng kể từ 4.032.347 tấn niên vụ 2005/06 xuống còn 3.260.859 tấn.  

Sự sụt giảm này ñã ñược dự ñoán trước sau khi nông dân ðức nhanh chóng cắt giảm sản lượng do 
quyết ñịnh hạn chế trợ cấp xuất khẩu ñường của Tổ chức thương mại thế giới WTO. (Reuters, 
18/01/2007)  

 ấn ðộ: Việc dỡ bỏ lệnh c ấm xu ất kh ẩu sẽ giúp các nhà máy ñường vượt qua kh ủng ho ảng  

Các kho dự trữ dư thừa, vụ mùa bội thu và sự tụt dốc của giá gây lo ngại cho các nhà máy ñường ấn ðộ 
do lệnh cấm xuất khẩu ñường. Quyết ñịnh dỡ bỏ lệnh cấm của Chính phủ vừa qua (11/01/07) ñược 
mong ñợi sẽ ñưa ngành này thoát khỏi cuộc khủng hoảng mà nó ñang phải ñối mặt.  

Trong khi những nhà chiến lược của ngành sản xuất ñường cất tiếng lo ngại về tình trạng giảm nguồn 
thu do ngừng xuất khẩu thì những lo lắng của người trồng mía cũng không ít hơn.  

Theo ông M. Manickam, chủ tịch Hiệp hội những nhà sản xuất ñường Nam ấn ðộ, thật ngạc nhiên khi 
phải ñến ñầu niên vụ 06/07 này tình trạng các kho hàng mới ñược Chính phủ ñánh giá ñúng mức ñể ñưa 
ra quyết ñịnh tiếp tục cho xuất khẩu. Ông hy vọng Chính phủ sẽ không dùng ñường ñể ñiều chỉnh lại chỉ 
số giá tiêu dùng và ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự rõ ràng và thông hiểu các kiến thức kinh 
tế trong việc ra các chính sách của Nhà nước.  

ðược biết, Chính phủ ấn ðộ ban hành lệnh cấm xuất khẩu ñường từ tháng 7/2006 nhằm ngăn việc tăng 
giá ñường trong nước. ðến cuối năm 2006, lệnh cấm ñược dỡ bỏ một phần, theo ñó những nhà máy 
nhập khẩu ñường thô làm nguyên liệu ñể tái chế năm 2005 sẽ ñược xuất khẩu.  

Sản lượng ước ñạt ñược cho thấy ñất nước nay ñang bước vào một vụ mùa bội thu trong niên vụ 06/07, 
tăng từ 19,3 triệu tấn của niên vụ trước lên trên 22 triệu tấn. (Xinhua,15/01/2007) 

 Kenya: ñề ngh ị mở rộng h ạn ng ạch nh ập kh ẩu ñường  

 Vừa qua, Kenya ñã ñề nghị các ñối tác trong Khối thị trường chung ðông và Nam Phi (COMESA) cho 
phép họ tăng hạn ngạch nhập khẩu ñường.  

Do sự khước từ của các nước khác trong khu vực mậu dịch tự do (FTA) của COMESA, Kenya chỉ ñược 
phép ñánh thuế gần 200.000 tấn ñường nhập từ nước ngoài. Mức thuế mà các thành viên khác của 
COMESA quy ñịnh cho Kenya là 123% trên tổng lượng ñường nhập khẩu. 

Theo Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Kenya Mukhisa Kituyi, trước ñây 3 năm họ ñã hứa sẽ 
không yêu cầu thêm hạn ngạch nhưng do tình trạng sản xuất trong nước nên hiện nay họ phải tiến hành 
ñàm phán ñể ñược xem xét tăng hạn ngạch nhập khẩu ñường.  

Hàng năm Kenya thiếu hụt khoảng 200.000 tấn ñường. Mặc dù sản lượng ñường sản xuất trong nước 
ñã tăng từ 200.000 - 600.000 tấn trong 2 năm vừa qua, nhưng nhu cầu tiêu thụ cũng tăng tương ứng, 
ñiều ñó có nghĩa ñất nước này vẫn bị thiếu hụt về ñường.  
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Kenya ñã thực hiện nhiều giải pháp như ñổi mới phương thức quản lý các nhà máy, xoá nợ cho nông 
dân và mở rộng cửa cho sản xuất ñường phát triển nhưng không mang lại nhiều kết quả. Ngành sản 
xuất ñường của Kenya hiện vẫn dậm chân tại chỗ và còn thiếu tính cạnh tranh.  

ðược biết, trong 20 thành viên COMESA thì một số nước sản xuất ñường có hiệu quả là Swaziland, 
Mozambique, Malawi and Zimbabwe.  

Số liệu của Hiệp hội ñường Kenya cho thấy tổng sản lượng ñường trong 6 tháng ñầu năm 2006 ñạt 
115.888 tấn, tăng so với 112.933 tấn của năm 2005. (AP, 15/01/2007)   

Brazil: M ưa lớn ở vùng tr ồng mía ñường  

 Vừa qua, vùng trồng mía ñường lớn nhất ở Trung Nam Brazil ñã có những trận mưa lớn trên diện rộng.  

Lượng mưa ñã vượt quá mức trung bình của tháng 1 và nhiều hơn lượng dự trữ cần thiết. Theo các nhà 
khí tượng và dự báo thời tiết thì mưa lớn vẫn sẽ tiếp tục tới 17/01. ðợt mưa này gây ra lụt lội và xói mòn 
ñất ở một số nơi. Tuy nhiên, những người trồng mía cho biết các cánh ñồng của họ không phải chịu thiệt 
hại nào và cây mía vẫn sinh trưởng tốt. Lượng mưa ñược phân bố ñều trong cả tuần còn giúp ñất ñai 
hấp thụ ẩm.  

ðược biết, vụ thu hoạch vừa qua kết thúc vào tháng 12 cho sản lượng 371 triệu tấn mía, tăng 10% so 
với vụ trước 2005/06.Vụ mía mới ở trung nam sẽ bắt ñầu thu hoạch vào tháng Tư và hứa hẹn bội thu. 
(AP, 14/01/2007)  

 Thái Lan: Các nhà xu ất kh ẩu ñường s ẽ phải gi ảm giá bán  

Theo các thương nhân, chênh lệch giá ñường Thái Lan so với giá ñường thế giới trong tuần này dự ñoán 
sẽ tiếp tục chịu sức ép trong bối cảnh nhu cầu thế giới ở mức thấp. ðường trắng Thái Lan loại 100 
ICUMSA giao tháng 3-5/07 ñược chào ở mức thấp hơn 1 USD/tấn so với giá ñường cùng loại trên thị 
trường kỳ hạn London.  

Các nhà xuất khẩu Thái Lan có thể buộc phải cắt giảm giá sau khi ấn ðộ - ñối thủ chính của Thái Lan 
cuối cùng cũng ñã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu với việc cho phép các công ty trước ñó nhập khẩu ñường 
thô ñược phép tái xuất sau khi tinh luyện.  

ðộng thái này sẽ dẫn tới việc ấn ðộ có thể xuất khẩu 1 triệu tấn ñường trong những tháng tới trong bối 
cảnh Thái Lan ñang chịu áp lực dư thừa khoảng 4 triệu tấn. ðược biết, ấn ðộ xuất khẩu ñường sang các 
nước láng giềng và Indonesia. ấn ðộ chỉ xuất khẩu ñường trắng, thường ở mức giá cạnh tranh tương 
ñương với giá bán trên thị trường nội ñịa, trong khi ñó Thái Lan thường bán ñường với mức giá cao hơn 
so với giá trên thị trường thế giới.  

Tuy nhiên, theo các thương nhân, dự ñoán về nhu cầu từ Indonesia - nước nhập khẩu ñường lớn nhất 
ðông Nam á, ñang ñược coi là yếu tố hậu thuẫn cho giá ñường trắng Thái giao trong tháng 1-2/07. ðầu 
tháng 1, giá chào ñối với ñường trắng Thái Lan loại 100 ICUMSA giao tháng 1-2/07 ổn ñịnh ở mức cao 
hơn 5 USD/tấn so với giá ñường kỳ hạn London.  

4 công ty quốc doanh Indonesia ñã mua tổng cộng 158.000 tấn trong tổng số 200.000 tấn ñường trắng 
ñược cấp trong hạn ngạch của năm 2007 giao trong thời gian từ tháng 1-3/07. Một công ty thương mại 
quốc doanh khác là PT Perusahaan Perdagangan Indonesia – nơi cũng ñã nhận giấy phép nhập khẩu 
ñường trắng theo hạn ngạch của năm 2007, hiện ñang ñàm phán với các thương nhân về việc mua 
40.000 tấn ñường trắng.  

Có tin dự ñoán, Tổng công ty mía ñường Thái Lan (TCSC) có thể tổ chức một cuộc ñấu thầu vào cuối 
tháng này bán một phần trong số ñường thô hạn ngạch B cho các công ty thương mại quốc tế ñể xuất 
khẩu trong năm 2007. Hiện tại, TCSC vẫn còn 244.000 tấn ñường thô hạn ngạch B ñể bán cho các công 
ty thương mại quốc tế.  

Trong những tuần tới, nguồn ñường cung ra thị trường dự ñoán sẽ lớn hơn bởi vụ ép và thu hoạch mía 
của Thái Lan ñã bắt ñầu vào ngày 1/12/06. Hầu hết trong tổng số 46 nhà máy, trừ Mahawang ñã bắt ñầu 
ñi vào hoạt ñộng.  

Theo ước tính của giới thương nhân và chủ các nhà máy, sản lượng mía Thái Lan niên vụ 2005/06 dao 
ñộng từ 64 – 65 triệu tấn, tăng khoảng 40% so với 47,7 triệu tấn niên vụ trước nhờ có lượng mưa dồi 
dào. (AFP, 14/01/2007) 

Diễn biến th ị trường ñường tr ắng k ỳ hạn London ngày 23/2/2007  
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Giá ñóng cửa thị trường ñường trắng giao các kỳ hạn hầu hết ñều giảm ñi so với ngày giao dịch trước. 
Các hoạt ñộng mua trục lợi là nguyên nhân ngăn cản ñà tăng giá của thị trường.  

Cuối ngày, giá hợp ñồng kỳ hạn tháng 5/07 tang 1,1 USD lên 332,40 USD/tấn, gần tới mức ñỉnh của dao 
ñộng trong ngày. Tổng khối lượng giao dịch trong ngày ñạt 3.176 lô.  

Trong ngày giao dịch 22/2/07, giá hợp ñồng giao tháng 5/07 cuối ngày ñã ñạt mức cao nhất trong tuần, 
336,50 USD/tấn. Sự tăng giá này chịu ảnh hưởng từ việc thiếu hụt lượng ñường sẵn có ñể thanh toán 
cho hợp ñồng kỳ hạn tháng 3/07 sẽ ñáo hạn trong tuần tới.  

Các thương nhân tập trung sự chú ý vào tin tức Liên minh Châu Âu ñã quyết ñịnh cắt giảm 2 triệu tấn 
ñường trên thị trường trong niên vụ tới, ñiều này sẽ làm giảm làm suy giảm vị thế của EU trên thị trường 
thế giới do mất ñi ngành xuất khẩu then chốt. ðược biết, Việt Nam dự kiến tăng 1/3 sản lượng ñường lên 
1,5 triệu tấn d?n năm 2010, và ñến năm 2020 sẽ ñáp ứng nhu cầu về ñường cho cả trong nước và xuất 
khẩu. (Reuters, 26/2/2006) 

Diễn biến th ị trường ñường thô k ỳ hạn New York ngày 23/2/2007  

Giá ñóng cửa thị trường ñường thô giao các kỳ hạn hầu hết ñều giảm sau một ngày giao dịch buồn tẻ. 
Thị trường chịu tác ñộng từ việc bán thanh lý các hợp ñồng sắp ñáo hạn sau khi giá ñường tăng lên ở 
ngày giao dịch trước.  

Cuối ngày, giá hợp ñồng kỳ hạn tháng 3/2007 gi?m 0,13 Uscent, xuống còn 10,97 Uscent/lb, sau khi dao 
ñộng trong ngày từ 10,95 - 11,20 Uscent/lb. Giá giao tháng 5/2007 cũng giảm ñi 0,04 Uscent, còn 10,64 
Uscent/lb. Các hợp ñồng còn lại giảm 0,03 Uscent.  

Theo các nhà phân tích, giao dịch chủ yếu diễn ra trong ngày là chuyển ñổi kỳ hạn hợp ñồng. Khối lượng 
hợp ñồng kỳ hạn tháng 3/07 lúc mở cửa giao dịch tiếp tục giảm 10.568 lô xuống còn 56.369 lô, trong khi 
hợp ñồng kỳ hạn tháng 5/07 tăng 2.078 lô lên 289.961 lô.  

Hôm 22/2/07 ban quản lý ñường của EU thông qua ñề xuất cắt giảm 2 triệu tấn ñường niên vụ 2007/08 
mà Uỷ ban Châu Âu ñã ñưa ra nhằm ngăn ngừa sự dư thừa cung. Còn theo người ñứng ñầu của Liên 
hiệp những nhà sản xuất ñường Pháp cho biết, quyết ñịnh của Liên minh Châu Âu là cần thiết nhưng sự 
cắt giảm này nên ñược phân bổ một cách công bằng. (Reuters, 26/2/2006) 
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TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 3 - 2007 

TIN TRONG NƯỚC 
         SẢN XUẤT - TIÊU TH Ụ 
  Tình hình sản xuất kinh doanh mía ñường tháng 3/2007 
  Sóc Trăng: ðã có hướng giải quyết cho cổ phần hóa Công ty Mía-ðường 
  Quy hoạch vùng nguyên liệu ổn ñịnh cho Nhà máy ñường Việt - ðài 
         TIN VẮN  

 Hậu Giang: Công ty C.P Mía ñường Cần Thơ thay ñổi cách thức ký hợp ñồng bao tiêu mía nguyên 
liệu với nông dân  

 Hậu Giang: Mía nguyên tập kết nhiều tại các cầu cảng 
 Thanh Hoá: Trên 500 ha mía nguyên liệu ở huyện Thạch Thành bị bọ hung ñen phá hoại 
 Phú Yên: Cây mía Sơn Hoà ñược mùa, ñược giá 
 ðồng Nai: Vẫn mua mía giá cao cuối vụ ñể hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do nắng hạn 
 Kiên Giang: Giá mía giảm 
 Kiên Giang: 50% diện tích mía sẽ trồng bằng giống mới 
  Quảng Ngãi: Nhà máy ñường Quảng Phú thu mua hơn 70.000 tấn mía 
  Giá mía ở Sóc Trăng giảm 
  Dùng nấm mốc và mùn mía sản xuất phân sinh học dễ tan 
  Công nghệ mới hỗ trợ người trồng mía khi thu hoạch 
TIN THẾ GIỚI  
         SẢN XUẤT TIÊU TH Ụ 
  Dự báo sản xuất, tiêu thụ ñường thế giới niên vụ 2006/07 
  Thị trường ñường thế giới: Giá tiếp tục xu hướng giảm 
  Dự báo về vụ ñường Thái Lan năm Marketing 2007 
  Sản lượng mía của Braxin sẽ tăng 10,5% trong niên vụ 2007/08 
  Sản lượng ñường thô của Cuba tiếp tục giảm trong năm nay  
  Mêhicô ñã sản xuất ñược 2,58 triệu tấn ñường 
  Sản lượng ñường niên vụ 2006/07 của ðức giảm 19,3%  
  Diễn biến thị trường ñường thô kỳ hạn New York ngày 23/3/2007  
  Diễn biến thị trường ñường trắng kỳ hạn London ngày 23/3/2007 
 

SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Tình hình s ản xu ất kinh doanh mía ñường tháng 3/2007  

     Trên thị trường ñường thế giới, do hoạt ñộng mua vào của các quỹ hàng hóa và các nhà 

ñầu cơ ñã tác ñộng tới giá ñường tăng trong 13 ngày ñầu tháng; tại Luân ðôn ñường trắng 

giao tháng 5/2007 từ 344,4 USD/tấn (1/3) tăng lên 347,9 USD/tấn (13/3); nhưng do nguồn 

cung dồi dào nên sau ñó ñã giảm còn 345,2 USD/tấn (19/3). Theo dự báo của Tổ chức ñường 

thế giới, sản lượng ñường vụ 2006/2007 ñạt khoảng 154,37 triệu tấn (trong ñó ấn ðộ ñạt 23 

triệu tấn, tăng 21% so với vụ trước; Trung Quốc ñạt 11,15 triệu tấn, tăng 12% so với vụ 

trước…), tiêu thụ ñạt khoảng 151,04 triệu tấn, như vậy cung vượt cầu trên 3 triệu tấn, ñây sẽ 
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là yếu tố hỗ trợ cho giá ñường thế giới sẽ không tăng cao như năm 2006. Dự báo giá ñường 

thế giới tháng 4/2007 giảm nhẹ. 

Trong nước: Cục Chế biến NLS và nghề muối phối hợp với các ñơn vị có liên quan nắm tình 

hình sản xuất của các doanh nghiệp ngành mía ñường; tình hình tiêu thụ mía ñường ở khu 

vực ñồng bằng sông Cửu Long, tình hình tranh mua nguyên liệu mía ở Gia Lai – Kon Tum;  

Tháng 3/2007, Các nhà máy ñường vào vụ sản xuất. Sản lượng mía ép khoảng 2.431.000 

tấn, sản xuất ñược khoảng 256.780 tấn ñường. Lũy kế từ ñầu vụ ép ñược 9.504.000 tấn mía, 

sản xuất ñược 874.350 tấn ñường. 

Dự kiến tháng 4/2007 sản lượng ñường chỉ ñạt khoảng 200.000 tấn, do một số nhà máy 

ñường ñã dừng sản xuất và lượng mía thu mua về nhà máy sẽ giảm dần vì bắt ñầu cuối vụ. 

Tập trung sản xuất nhiều tại các khu vực Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa do các nhà máy 

khu vực này vào vụ muộn. 

Giá mua mía tại Khu vực ðồng bằng Sông Cửu Long khoảng 400.000 ñ/tấn (10 CCS, tạ i 
nhà máy), miền Trung (420.000-430.000 ñ/tấn, quy 10 CCS, tại nhà máy), miền Bắc (420.000-

430.000 ñ/tấn, 10 CCS, tại nhà máy). Nhưng cũng có một số nơi nông dân trồng mía xa nhà 

máy chế biến nên giá mua mía (mua xô) có thấp hơn. Tháng 3 là tháng có sản lượng ñường 

cao nhất trong vụ, do các nhà máy tập trung sản xuất, sản lượng ñường ñạt mức cao, nên các 

nhà máy phải ñiều chỉnh giá bán ñường, giá bán ñường trắng ñến nay khoảng 6.350-6.500 

ñ/kg tùy theo chất lượng (giá thanh toán, tại nhà máy), ñường luyện 7.000-7.300 ñ/kg (với giá 

bán ñường như hiện nay so với giá tháng 12/2006 giảm 300-700 ñ/kg); giá bán lẻ tại các ñịa 

ñiểm siêu thị và chợ là 8.000-10.000 ñ/kg. Nếu so cùng kỳ năm 2006 giá bán lẻ ñường năm 

nay thấp hơn từ 2.000-3.000 ñ/kg. 

Sóc Tr ăng : ðã có hướng gi ải quy ết cho c ổ phần hóa Công ty Mía- ðường  

     Vừa qua UBND tỉnh Sóc Trăng ñã cùng với ñại diện lãnh ñạo các Bộ Tài Chính, Tư Pháp, 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Chính phủ và Ban ðổi mới và Phát triển Doanh 
nghiệp tỉnh họp bàn ñề ra hướng giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện 
phương án cổ phần hóa Công ty Mía-ðường Sóc Trăng kéo dài gần 2 năm qua, ñang ñược dư 
luận của tỉnh cũng như cả nước quan tâm. 

Năm 2005 theo ñề nghị của Ban ðổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ñã 
có Quyết ñịnh 351/Qð.HC.05 ngày 8/4/2005 và Quyết ñịnh 652/Qð.HC.05 ngày 16/6/2005 phê duyệt 
phương án chuyển Công ty Mía-ðường Sóc Trăng từ loại hình doanh nghiệp nhà nước thành công 
ty cổ phần với số vốn ñiều lệ là 40 tỉ ñồng với 4.000.000 cổ phần, trong ñó vốn nhà nước chiếm 
25%, bán cổ phần ưu ñãi cho người lao ñộng 7,49%, bán cho các nhà ñầu tư chiến lược 13,41% và 
bán ñấu giá công khai là 53,65%. Việc tổ chức bán ñấu giá cổ phần ra bên ngoài ñược thực hiện 
thông qua tổ chức tài chính trung gian là Công ty cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vào ngày 
27/7. Số lượng cổ phần bán ñấu giá là 2.146.000 cổ phần với giá bình quân là 13.958,43 ñồng/cổ 
phần (gía khởi ñiểm là 10.300 ñồng /cổ phần) với tổng giá trị bán ñược là 29.954.800.000 ñồng.  

Sau khi phiên ñấu giá kết thúc, một số nhà ñầu tư cho rằng ñã có hành vi lợi dụng sơ hở của 
phương thức ñấu giá bỏ phiếu kín một lần ñể mua hết số lượng cổ phần bán ra. Việc tiến hành 
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cổ phần hóa vẫn ñược tiếp tục theo lộ trình. Tuy nhiên việc tổ chức ñại hội ñồng cổ ñông thành 
lập Công ty cổ phần Mía-ðường Sóc Trăng ñã không thành do những bất ñồng giữa các bên chủ 
yếu từ phía nhóm nhà ñầu tư mua cổ phần ñấu giá do không tán thành ñồng dự thảo ðiều lệ 
Công ty cổ phần Mía -ðường Sóc Trăng. Trước tình hình hình trên UBND tỉnh ñã chỉ ñạo Ban 
ðổi mới và phát triển Doanh nghiệp xin ý kiến của Ban Chỉ ñạo ðổi mới và Phát triển Doanh 
nghiệp Trung ương. Sau khi có văn bản của Trung ương, ñã tổ chức ñại hội ñồng cổ ñông lần 
hai, họp nhóm cổ ñông sáng lập lần 3 nhưng các bên vẫn không thống nhất, làm cho việc thực 
hiện phương án cổ phần hóa Công ty Mía-ðường Sóc Trăng không thực hiện ñược và kéo dài 
cho ñến nay. 

Tại cuộc họp Ông Nguyễn Duy Tân, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: 
mặc dù ñã nhiều lần tổ chức cho các bên có liên quan tiến hành trao ñổi, bàn bạc ñể xử lý 
nhưng vẫn không giải quyết ñược, ảnh hưởng ñến tiến trình thực hiện ðề án sắp xếp ñổi mới và 
phát triển doanh nghiệp theo chỉ ñạo của Chính phủ. Mặt khác từ khi phê duyệt phương án ñến 
nay ñã gần 2 năm và thực tế phương án phê duyệt hiện không còn phù hợp với tình hình hiện 
nay vì giá trị doanh nghiệp có nhiều thay ñổi do ñã có ñầu tư thêm. Do ñó cần phải ñiều chỉnh, 
bổ sung nội dung phương án cổ phần hóa Công ty Mía-ðường Sóc Trăng và thực hiện theo ý 
kiến chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2152/TTg-ðMDN ngày 29/12/2006. 
UBND tỉnh thấy cần phải có biện pháp giải quyết dứt ñiểm, không ñể tiếp tục kéo dài tình trạng 
trên theo hướng giải quyết sau: Lập lại phương án cổ phần hóa Công ty Mía -ðường Sóc Trăng 
ñúng theo quy ñịnh pháp luật, ñặc biệt là xem xét, xây dựng phương án cổ phần hóa theo hướng 
tạo ñiều kiện ñể người nông dân trồng mía nguyên liệu cho nhà máy trở thành cổ ñông trực tiếp 
tham gia quản lý sản xuất kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 30/2007/NQ-CP ngày 19/01/2007 
của Chính phủ vì ñây là doanh nghiệp gắn liền với lợi ích của người nông dân. 

Lãnh ñạo và ñại diện các Bộ, ngành Trung ương cho biết: qua nghiên cứu phân tích kỹ các 
khía cạnh pháp lý cũng như các lý do, nguyên nhân mà các bên trình bày bằng văn bản, cũng 
như ñã có các văn bản phản hồi nhưng việc thực hiện cổ phần hóa Công ty cổ phần Mía-ðường 
Sóc Trăng ñã không thực hiện ñược, kéo dài gần 2 năm là ñã quá thời gian quy ñịnh của pháp 
luật. Việc không thông qua ñược ñiều lệ thì mục tiêu ban ñầu là cổ phần hóa không thực hiện 
ñược làm ảnh hưởng chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các nhà ñầu tư. ðề nghị 
UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức ñại hội cổ ñông thêm một lần nữa nếu các bên cũng không thống 
nhất ñược thì trình Chính phủ xem xét hủy bỏ phương án cũ lập phương án mới, và có các chế 
ñộ chính sách giải quyết các vấn ñề về vốn ñầu tư của các nhà ñầu tư trong gần 2 năm qua 
trong khuôn khổ pháp luật. 

ðược biết trong 2 năm 2005 và 2006 hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty Mía -ðường 
Sóc trăng liên tục tăng trưởng ñạt kết quả khá tốt, nguồn vốn từ trên 4 tỉ năm 2004 ñã tăng hơn 
50 tỉ và lợi nhuận trên 25 tỉ ñồng trong năm 2006 và dự kiến tăng trên 70 tỉ ñồng trong năm nay, 
thu nhập bình quân ñầu người hiện nay ở Công ty là 2,5 triệu ñồng/tháng. Phạm vi hoạt ñộng 
sản xuất kinh doanh không ngừng ñược mở rộng, ngoài sản phẩm ñường ñã có thêm các sản 
phẩm phụ như phân hữu cơ vi sinh 5.000 tấn/năm, nước uống tinh lọc... Hiện doanh nghiệp 
ñang hoàn tất các thủ tục ñể thực hiện dự án ñầu tư xử lý chất thải, xây dựng nhà máy cồn công 
nghiệp 50.000tấn/ngày, mở rộng công suất nhà máy ñường lên 4.000 tấn/ngày và ñầu tư 6.000 
ha vung mía nguyên liệu tại ñịa phương. 

Quy ho ạch vùng nguyên li ệu ổn ñịnh cho Nhà máy ñường Vi ệt - ðài 
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     Công ty TNHH ñường mía Việt Nam - ðài Loan (VTS) là ñơn vị liên doanh với nước ngoài sản 
xuất, kinh doanh mía ñường. Qua 11 vụ sản xuất, năm nào cũng thiếu nguyên liệu, giải pháp tháo 
gỡ khó khăn cho ñơn vị sản xuất này là quy hoạch vùng nguyên liệu ổn ñịnh. 

Năm 1994, Nhà nước cho phép thành lập VTS và ñầu tư xây dựng nhà máy ñường công suất 
6.000 tấn mía/ngày tại xã Thành Vân (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), với tổng vốn ñầu tư 66 triệu 
USD; trong ñó Việt Nam góp 25%, ðài Loan 75% vốn. Sau ba năm ñầu tư xây dựng, tháng 3-1997, 
nhà máy ñi vào hoạt ñộng và ra những mẻ ñường ñầu tiên. Từ ñó ñến nay, hằng năm VTS ñã tạo 
việc làm cho hơn 20 nghìn lao ñộng nông nghiệp và 600 công nhân, với mức thu nhập ổn ñịnh, nhiều 
người có thu nhập khá, góp phần tích cực vào việc xóa ñói, giảm nghèo ở ñịa phương. Năm 2006, 
VTS nộp ngân sách Nhà nước 16,6 tỷ ñồng. 

Tuy nhiên, qua 11 vụ sản xuất, chưa năm nào nhà máy có ñủ nguyên liệu. Vụ ñầu (1996-1997), 
nguyên liệu chỉ bảo ñảm 12,9% công suất, các năm tiếp theo tăng dần lên, vụ sản xuất cao nhất 
(2003-2004, 2004-2005, 2006-2007) ñạt 50-51% công suất thiết kế. Nếu tính riêng mía sản xuất tại 
Thanh Hóa thì quá ít so với công suất thiết kế (900 nghìn tấn/năm). Ngày 19-4-1994, UBND tỉnh 
Thanh Hóa ñã có quyết ñịnh quy hoạch vùng nguyên liệu mía cho nhà máy là 18 nghìn ha ở bốn 
huyện Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Cẩm Thủy và thị xã Bỉm Sơn. Theo quy hoạch, hai vụ ñầu 
(1996-1998) VTS trực tiếp ñầu tư 100% vốn cho người trồng mía, nhưng do chưa có kinh nghiệm, 
mía mua ñược quá ít và nợ ñến nay không ñòi ñược là 12 tỷ ñồng. Giữa vụ 1998-1999, UBND tỉnh 
Thanh Hóa yêu cầu VTS chuyển giao việc sản xuất nguyên liệu cho Công ty mía ñường Thanh Hóa. 
Sau bốn vụ liên tiếp (1998-2002), Công ty mía ñường Thanh Hóa ñầu tư 100% vốn cho người trồng 
mía, sản lượng năm cao nhất ñã ñạt 50,5% nhu cầu. Nhưng công ty này cũng rơi vào công nợ, nợ 
không ñòi ñược. Trước thực trạng ñó, tỉnh Thanh Hóa quyết ñịnh giao việc sản xuất nguyên liệu trở 
lại cho VTS. 

Nhận lại nhiệm vụ sản xuất mía, VTS ñề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho phúc tra lại quy hoạch 
vùng nguyên liệu. Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các huyện, xã kiểm tra lại 
toàn bộ quỹ ñất vùng nguyên liệu. Ngày 26-3-2003, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quyết ñịnh ñiều 
chỉnh quy hoạch vùng nguyên liệu phía bắc tỉnh, với tổng diện tích trồng mía là 13.210 ha, trong ñó 
mía ñứng 11 nghìn ha, năng suất bình quân 70 tấn/ha, sản lượng 770 nghìn tấn (ñạt 85% công suất 
thiết kế). Như vậy, diện tích mía cho nhà máy giảm 4.790 ha so với dự án trình Chính phủ (nguyên 
nhân là do quy hoạch vào ñất lúa, ruộng bậc thang, manh mún, nhỏ lẻ không thể trồng mía, nên khi 
bổ sung quy hoạch phải loại ra). Cuối năm 2006, UBND tỉnh Thanh Hóa lại có quyết ñịnh bàn giao ba 
nông trường (Phúc Do, Thạch Thành, Thạch Quảng) trong vùng mía nguyên liệu của VTS cho Công 
ty cao-su Thanh Hóa, làm giảm 1.049 ha trồng mía chuyển sang trồng cao-su. Vì thế, quỹ ñất vùng 
nguyên liệu mía của nhà máy ngày càng thu hẹp, làm cho hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh của VTS 
ngày càng khó khăn. 

Tiếp nhận quy hoạch ñiều chỉnh của tỉnh, VTS ñã xây dựng một chính sách lâu dài, ổn ñịnh phát 
triển vùng mía theo hướng tăng cả diện tích và năng suất như: Hỗ trợ người trồng mía trên ñất khai 
hoang 1,2 triệu ñồng/ha, trồng mía cao sản 1,2 triệu ñồng, trồng mía giống 1,8 triệu ñồng, trồng mía 
vụ thu một triệu ñồng/ha. ðể giúp người trồng mía có máy cày làm ñất, VTS hỗ trợ toàn bộ lãi suất 
ngân hàng trong năm năm (khoảng 2,2 tỷ ñồng) mua 22 máy cày công suất lớn (100 mã lực/máy). 
VTS ñầu tư tu bổ, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội ñồng bảo ñảm nước tưới cho mía; hỗ 
trợ hàng tỷ ñồng cho nông dân mua giống mới, hướng dẫn kỹ thuật canh tác tăng năng suất mía. Vụ 
mía 2006-2007, VTS ñã nâng giá mua mía lên 420 nghìn ñồng/tấn tại nhà máy (tăng từ 50 ñến 100 
nghìn ñồng/tấn so các vụ trước) ñể nông dân không bị thiệt thòi... Nhưng lượng mía VTS mua ñược 
cũng chỉ bảo ñảm hơn 51% nhu cầu. Có thể khẳng ñịnh, VTS ñã bỏ ra nhiều công sức phát triển 
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vùng nguyên liệu, ñến nay, diện tích ñất trồng mía có hiệu quả ñã ñược người dân khai thác hết. Do 
quỹ ñất thiếu so với quy hoạch ban ñầu là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tổn thất lớn 
cho VTS. Theo dự án, sau 15 năm, VTS sẽ thu hồi hết vốn ñầu tư, nhưng ñến nay, qua 11 vụ sản 
xuất chỉ thu hồi ñược 55% vốn là rất chậm. Vấn ñề này gây bức xúc cho các nhà ñầu tư, trong ñó cả 
phía Việt Nam không có lợi nhuận ñược chia ñể trả lãi tiền vay ngân hàng. 

Tạo dựng một vùng nguyên liệu hợp lý, bảo ñảm cho nhà máy sản xuất ổn ñịnh với năng suất, 
chất lượng và hiệu quả cao là một bài toán phức tạp. Vì vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ, ñồng bộ 
hơn về mọi mặt giữa ñịa phương và cơ sở sản xuất. Trước hết, với VTS là ñịa chỉ tiêu thụ, là ñầu ra 
của sản phẩm mía nguyên liệu của người trồng mía. VTS cần tiến hành ñiều chỉnh kế hoạch, 
phương thức ñầu tư, hoàn thiện chính sách hợp lý, quy ñịnh trong ñầu tư theo hướng toàn diện, trực 
tiếp ñến từng hộ và tạo mọi ñiều kiện thuận lợi cho người trồng mía tham gia vùng nguyên liệu, với 
thu nhập cao, gắn kết chặt chẽ lâu dài với nhà máy. 

Về phía ñịa phương, nhiều năm qua ñã tạo ñiều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt ñộng sản 
xuất, kinh doanh của VTS. Mong rằng, các cấp chính quyền từ tỉnh ñến cơ sở tiếp tục giúp ñỡ 
VTS về mọi mặt, nhất là việc bổ sung, bảo ñảm ñủ quỹ ñất trồng mía ñúng với tinh thần chỉ ñạo 
của Chính phủ. Coi ñây là một trong những giải pháp tốt nhất giúp VTS vượt qua khó khăn, phát 
triển vùng nguyên liệu ổn ñịnh, bền vững. (Theo ND). 

TIN VẮN 

H�u Giang:  Công ty C.P Mía ñường Cần Thơ thay ñổi cách th ức ký h ợp ñồng bao tiêu mía nguyên 

liệu với nông dân   

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch HðQT, Tổng Giám ñốc Công ty C.P Mía ñường Cần Thơ 

(Casuco) cho biết: trong vụ mía 2007, công ty sẽ không trực tiếp ký hợp ñồng bao tiêu với từng hộ nông 

dân, mà sẽ tiến hành ký hợp ñồng theo nhóm hộ, mỗi nhóm hộ phải có trưởng nhóm và có sản lượng 

mía nguyên liệu từ 1.000 tấn trở lên. 

Những người trưởng nhóm này sẽ do ñịa phương và nông dân chọn ra sau ñó ñứng ra ñại diện ñể ký 

hợp ñồng cung ứng mía nguyên liệu cho công ty theo ñúng lịch hoạt ñộng của các nhà máy. Công ty sẽ 

trả lương cho người trưởng nhóm này tuỳ theo hiệu quả thực hiện hợp ñồng ñã ký kết. ðây là một cách 

làm mới nhằm tăng hiệu quả thực hiện hợp ñồng. Cũng từ vụ mía tới, công ty sẽ không chịu trách nhiệm 

thu mua mía dư thừa của các hộ dân nằm ngoài các nhóm hộ có ký kết hợp ñồng bao tiêu với nhà máy. 

Vì vậy, ñể tăng hiệu quả kinh tế và ñảm bảo ñầu ra ñược ổn ñịnh trong vụ mía 2007, ngoài việc phải tiếp 

tục cải thiện giống mía, áp dụng khoa học kỹ thuật vào hệ thống canh tác, chăm sóc, nông dân còn phải 

quan tâm ñến việc ký kết hợp ñồng bao tiêu trong từng nhóm hộ và sản xuất ñúng lịch thời vụ.  

Vụ mía 2006-2007 ñang sản xuất, Casuco ñã ký hợp ñồng bao tiêu ñược 6.000 ha mía nguyên liệu 

trong tỉnh, nhưng thực tế công ty phải mua thêm trên 1.000 ha mía dư thừa của các hộ dân không có ký 

kết hợp ñồng ngay thời ñiểm thu hoạch rộ nhằm tiêu thụ hết mía và hạn chế thiệt hại trong dân. ðây là 

một thiệt thòi cho công ty, vì khi mía ñược giá thì nông dân lại bán mía cho các nhà máy khác ngoài tỉnh 

còn khi giá mía hạ, lại bắt công ty thu mua ngoài khả năng của mình. 

H�u Giang:  Mía nguyên t ập kết nhi ều tại các c ầu cảng  
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Mặc dù ñã vào cuối vụ mía 2006-2007 và phần lớn diện tích mía trên ñịa bàn tỉnh Hậu Giang ñã ñược 

nông dân thu hoạch xong, nhưng mía nguyên liệu ñược vận chuyển bằng những chiếc thuyền có trọng 

tải lớn ñang nằm chờ tại cầu cảng của 2 của Nhà máy ðường Phụng Hiệp và Vị Thanh. 

ông Tổng Giám ñốc Công ty Cổ phần Mía ñường Cần Thơ (Casuco) cho biết: lượng mía thường 

xuyên nằm chờ ñược cân tại Nhà máy ðường Vị Thanh có khoảng 5.000 tấn và ở Nhà máy ðường 

Phụng Hiệp 6.500 tấn. Hầu hết lượng mía này ñều ở các ñịa phương khác chuyển ñến, như Cù Lao 

Dung (tỉnh Sóc Trăng), Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) và một phần của các huyện Long Mỹ, thị xã Vị Thanh 

(tỉnh Hậu Giang). Do lượng mía tồn ñọng lớn, nên thời gian nằm chờ tại cầu cảng bình quân từ 5 ñến 7 

ngày mới ñược các nhà máy ñưa vào cân. Nếu cả thời gian thu hoạch và vận chuyển ñến khi nhà máy 

ñưa mía vào giàn ép thì phải mất ñến chục ngày. ðây là nguyên nhân chính làm cho mía bị mất sản 

lượng, mất chữ ñường, làm giảm hiệu quả kinh tế cho nông dân trồng mía và cả phía nhà máy. 

Mặc dù lượng mía còn tồn ñọng nhiều, nhưng Công ty Cổ phần vẫn không giảm giá mua mía nguyên 

liệu, vì giảm giá mía sẽ làm nông dân vội vàng thu hoạch rộ mía, sẽ gây ra tình trạng thừa mía nguyên 

liệu. Hiện nay, giá thu mua mía của Casuco vẫn giữ nguyên ở mức giá trước và sau Tết nguyên ñán, là 

390 ñồng /kg mía loại 10 CCS (tại cầu Cảng Phụng Hiệp) và 400 ñồng/kg mía (tại cầu Cảng Vị Thanh), vì 

ñường vận chuyển ñến Nhà máy ðường Vị Thanh xa hơn. Qua 6 tháng sản xuất của vụ mía 2006- 2007, 

Casuco ñã chế biến ñược trên 50.000 tấn ñường RS, ñạt trên 70% kế hoạch sản xuất cả vụ . Dự kiến 2 

nhà máy trên sẽ hoạt ñộng cho ñến khi hết mía nguyên liệu trong dân mới kết thúc mùa vụ (khoảng cuối 

tháng 4, hoặc ñầu tháng 5/2007). 

Thanh Hoá:  Trên 500 ha mía nguyên li ệu ở huy ện Thạch Thành b ị bọ hung ñen phá ho ại 

Ông Lê ðình Thảnh, Trưởng phòng nông nghiệp huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá cho biết: hiện 

nay 540 ha mía nguyên liệu ở Thạch Thành ñang bị bọ hung ñen phá hoại. Trong ñó có tới 500 ha là mía 

lưu gốc năm thứ 2 - ñây là loại mía cho sản lượng cao. 

Nạn bọ hung ñen tập trung ở các xã Thành Vinh, Thành Mỹ, Thạch Cẩm, Thạch Quảng, Thạch Sơn và 

Thành Trực, với mật ñộ từ 4 ñến 12 con/m2, nơi bị nặng từ 9-12 con/m2. Nguyên nhân của tình trạng này 

là do không tiêu diệt tận gốc từ niên vụ trước nên nạn bọ hung ñen lại tiếp tục gây hại cho cây mía ở thời 

kỳ cây con và thời kỳ lưu gốc năm thứ 2. Trước tình hình ñó, huyện ñã chỉ ñạo cho nông dân áp dụng 

nhiều biện pháp ñể dập dịch như: ñào bắt bọ hung, bẫy ñèn diệt bọ trưởng thành và rắc thuốc trước khi 

trồng và trong khi cây ñang ở thời kỳ sinh trưởng và phát triển.  

Bọ hung ñen phá hoại cây mía ñã xuất hiện ở Thạch Thành từ hơn 10 năm nay, nhưng mùa nào nông 

dân cũng chỉ dùng những phương pháp thủ công ñể tiêu diệt bọ hung. Sau nhiều lần ñề nghị, năm 2005, 

Công ty liên doanh Mía ñường Việt -ðài mới hỗ trợ nông dân vùng bị nhiễm 30% kinh phí mua thuốc ñặc trị 

từ ðài Loan. Thêm vào ñó, ñiều kiện về thổ nhưỡng ở vùng ñất ven sông Bưởi rất thích hợp cho bọ hung 

ñen phát triển nên khó có thể diệt trừ tận gốc. ðiều ñáng lưu ý là loại thuốc ñặc trị bọ hung ñen hiện không 

có tại thì trường Việt Nam, kinh phí mua thuốc diệt bọ hung rất lớn, bà con không ñủ sức mua. Hơn nữa 

theo ông Thảnh thì nếu có thuốc ñặc trị thì cũng chỉ phun ñược ở những diện tích có mật ñộ bọ hung ñen 

nhiều, số diện tích bị ảnh hưởng ít, bà con vẫn phải thực hiện các phương pháp thủ công nên khó diệt trừ 

nạn bọ hung ñen tận gốc. 

Phú Yên:  Cây mía Sơn Hoà ñược mùa, ñược giá  
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Huyện miền núi Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên ñang vào vụ thu hoạch mía mà theo nhiều nông dân chưa 

năm nào ñạt năng suất cao như vậy. Trưởng phòng kinh tế huyện Sơn Hoà ông ðào Duy Linh cho biết: 

“Năm nay năng suất bình quân ít nhất 55 tấn/ha, trong khi niên vụ trước chỉ xấp xỉ 40 tấn/ha”. 

Hầu hết sản lương mía thu hoạch nông dân ñều bán cho Nhà máy ñường KCP vì nhà máy ñưa ra giá 

mua xô mà không tính chữ ñường tại bàn cân nhà máy từ 350.000 - 380.000 ñồng/tấn. Một nông dân ở xã 

Sơn Phước cho biết năm ngoái sản lượng ñạt 100 tấn nhưng năm nay tới 170 tấn. Giá năm nay nhà máy 

ñường KCP mua có thấp hơn năm ngoái nhưng tính ra vẫn thu nhập ñược 45 triệu ñồng, cao hơn năm ngoái 

vài triệu. Sản lượng mía ở Sơn Hoà ñã thu hoạch khoảng 150.000 tấn và kế hoạch nông dân trong huyện sẽ 

bán cho nhà máy KCP 300.000 tấn.. Huyện miền núi Sơn Hoà có diện tích mía hơn 7600 ha, lớn nhất tỉnh 

Phú Yên. Tại các vùng trọng ñiểm mía như xã Sơn Hà, Sơn Nguyên và Sơn Phước với diện tích mỗi ñịa 

phương từ 770 ha ñến gần 1.300 ha.  

ð�ng Nai:  Vẫn mua mía giá cao cu ối vụ ñể hỗ trợ nông dân b ị thi ệt hại do n ắng h ạn 

Mặc dù hiện nay giá ñường trong nước ñang có xu hướng giảm và do nắng hạn kéo dài làm cho hơn 

1.000 ha mía cuối vụ trong tỉnh ñang bị khô, giảm năng suất nhưng Công ty cổ phần mía ñường La Ngà 

(ðồng Nai) vẫn mua mía cây với giá 410.000 ñồng/tấn ñối với mía 10 chữ ñường, cao hơn 10.000 ñồng 

so với giá thu mua ñầu vụ. Ngoài số diện tích hơn 5.000 ha trong vùng nguyên liệu do Công ty hợp ñồng 

ñầu tư ñảm bảo thu mua hết trong niên vụ này, Công ty còn mở rộng diện mua mía ñối với các ñịa 

phương khác trong tỉnh theo giá trên ñể khuyến khích nông dân trồng mía cung ứng nguyên liệu cho 

Công ty trong niên vụ 2007- 2008. 

Trong niên vụ 2006- 2007, do nắng hạn kéo dài ñã làm phần lớn diện tích trồng mía nguyên liệu của 

Công ty mía ñường La Ngà ở huyện ðịnh Quán, Tân Phú và Xuân Lộc bị khô cây, giảm năng suất 

khoảng 5 tấn/ha và gây thiệt hại cho người trồng mía từ 2 ñến 3 triệu ñồng/ha. Tuy vậy, Công ty mía 

ñường La Ngà vẫn ñảm bảo giữ nguyên giá mua mía cây với nông dân từ ñầu vụ với mức 400.000 

ñồng/tấn mía cây và tăng lên 410.000 ñồng vào cuối vụ. Cùng với việc mở máy chạy hết công suất ép 

2.500 tấn mía cây/ngày, Công ty còn thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt trong việc kiểm tra chữ ñường 

từ máy phân tích tại nhà máy ñể tránh gây thiệt hại cho người trồng mía. Dự kiến với tốc ñộ chạy hết 

công suất máy ép mía và giá thu mua như hiện nay, Công ty mía ñường La Ngà sẽ kết thúc vụ sản xuất 

mía ñường vào cuối tháng 3 này và ñạt chỉ tiêu ép 290.000 tấn mía cây ñể chế biến gần 30.000 tấn 

ñường. 

Kiên Giang:  Giá mía gi ảm  

Tại Kiên Giang, giá mía cây ñang giảm xuống ở mức thấp nhất chỉ còn từ 125 - 150 ñồng/kg, nhưng 

muốn tiêu thụ ñược cũng rất khó khăn. 

Tại vùng trồng mía ñường ở bán ñảo cà Mau thuộc các xã An Minh Bắc (huyện An Minh) xã Minh 

Thuận, Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận) có hàng ngàn hộ trồng mía ñang lo do không tìm ñược ñầu ra 

cho cây mía.  

Bà con nông dân trồng mía ở ñây cho biết, ngoài nguyên nhân vùng trồng mía này nằm ở vùng sâu 

vùng xa, lại rơi ñúng vào thời ñiểm hiện nay các kênh rạch cạn kiệt nước nên việc chuyên chở gặp khó 

khăn khiến giá thành vận chuyển bị ñội lên cao nên thương lái ngại tìm ñến mua. Còn nguyên nhân nữa 
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là việc nhà máy ñường của tỉnh công suất 1.000 tấn mía nguyên liệu/ngày tạm ngưng hoạt ñộng, ñầu 

mối tiêu thụ mía hiện nay chỉ nhờ vào nhà máy ñường Thới Bình (Cà Mau), nhưng ở rất xa nên họ không 

với tới. 

Hiện nay, tại ñây có hàng trăm ha mía ñã quá kỳ thu hoạch, nhưng vì giá cả quá rẻ lại khó tìm ñầu ra, 

giá bán mía không ñủ bù ñắp chi phí thuê lao ñộng thu hoạch nên nhiều người trồng mía ñành ñể mía trổ 

cờ, khả năng hàng ngàn tấn mía nguyên liệu ñang dần chết khô tại ruộng là ñiều khó tránh khỏi. 

Kiên Giang:  50% diện tích mía s ẽ trồng b ằng gi ống mới 
Hiện nay trên trên ñịa bàn tỉnh có khoảng 4.000 ha mía, chủ yếu ñược trồng tại các huyện: Gò Quao, 

Vĩnh Thuận, An Biên, An Minh, Giồng Riềng...  
Tuy nhiên, do năng suất và chất lượng thấp, ñầu ra không ổn ñịnh, giá cả sụt giảm, nên ñã có hàng 

trăm hộ nông dân phá bỏ mía ñể trồng các loại cây khác. Một trong những nguyên nhân khiến năng suất 

và chất lượng mía của tỉnh Kiên Giang thấp hơn các tỉnh lân cận là do nông dân không ñổi mới giống 

mía mà chủ yếu sử dụng giống ñịa phương ñã trồng từ trước ñến nay. Năm nay, ngành Nông nghiệp - 

Phát triển Nông thôn tỉnh ñã triển khai kế hoạch ñầu tư ñể trồng khoảng 50% diện tích mía bằng giống 

mới. ðồng thời ñưa diện tích cây khóm phát triển ổn ñịnh với 7.000 ha, trong ñó 5% giống cây mới.  

Qu�ng Ngãi:  Nhà máy ñường Quảng Phú thu mua h ơn 70.000 tấn mía 

Sau hơn 2 tháng bước vào vụ ép mía 2006- 2007, ñến ñầu tháng 3 năm 2007, nhà máy ñường 

Quảng Phú (Công ty cổ phần ñường Quảng Ngãi) ñã thu mua hơn 70.000 tấn mía cây ñạt 34% kế hoạch 

vụ và gần bằng 50% sản lượng so với cả vụ trước. Các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Nghĩa 

Hành ñã bán cho nhà máy từ 10.000 tấn ñến trên 16.000 tấn. Riêng huyện miền núi Sơn Hà cũng ñã bán 

cho nhà máy hơn 9.500 tấn, cao nhất so với 3 huyện miền núi trong vùng. Nhà máy cũng ñã ép ñược 

hơn 67.600 tấn mía, sản xuất hơn 6.700 tấn ñường kính trắng (RS). 

Ông Phạm Phú Vinh, Giám ñốc Nhà máy ñường Quảng Phú cho biết: Thời tiết cuối năm 2006 lượng 

mưa ít hơn mọi năm và trong vụ này nông dân chú trọng hơn khâu chăm sóc mía theo ñúng hướng dẫn 

của nhà máy, nên hầu hết các vùng mía trên ñịa bàn 8 huyện phía Bắc sông Vệ ñều cho năng suất bình 

quân 60 tấn/ha, sản lượng tăng hơn vụ trước từ 15-20%, bên cạnh ñó ñến thời ñiểm cuối tháng 2/2007 

qua sản lượng mía chế biến cho thấy chữ ñường bình quân vụ này ñạt 10,23% (CCS), cao hơn vụ trước 

gần 1 CCS là vụ mía có chữ ñường cao nhất trong những năm gần ñây. Riêng các vùng mía thâm canh 

như ở xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh), Bình Trung (Bình Sơn), Hành Minh (Nghĩa Hành) ñều tăng năng suất trên 

25% so với vụ trước, chữ ñường ñạt từ 10,62 CCS ñến 11,07 CCS. Hiện nay nhà máy mua mía tại ruộng 

với giá 365.000 ñồng/tấn có 10 CCS.  

Cùng với việc thu mua chế biến, hiện nay Nhà máy ñường Quảng Phú cũng ñang phối hợp cùng với 

các huyện triển khai trồng mía vụ mới ñối với những vùng trước ñây sản xuất lúa và các cây trồng khác 

kém hiệu quả với diện tích gần 1.000 ha, phá gốc trồng lại trên 800 ha bằng các giống mía mới có năng 

suất và chất lượng ñường cao hơn. Nhà máy ñã hỗ trợ 1 triệu ñồng/ha và ñầu tư bằng giống, phân, công 

làm ñất cho mỗi ha từ 7 ñến 8 triệu ñồng, tổng nguồn vốn ñầu tư cho nông dân trồng vụ 2007- 2008 lên 

ñến trên 15 tỷ ñồng. Riêng huyện Sơn Tịnh là ñịa phương thực hiện tốt việc chuyển các vùng ñất sản 

xuất các loại cây trồng khác kém hiệu quả sang trồng mía lên gần 350 ha, cao nhất tỉnh, ngoài vốn ñầu 

tư của nhà máy ñường, huyện còn hỗ trợ cho nông dân chuyển trồng mía mỗi ha 500.000 ñồng từ nguồn 

ngân sách ñịa phương. 
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Giá mía ở Sóc Trăng gi ảm 

ðến nay nông dân trồng mía huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) ñã thu hoạch dứt ñiểm 3.400 ha mía niên 

vụ 2006-2007. Năm nay giá mía chỉ ñạt từ 250-350 ñồng/kg (tuỳ theo thời ñiểm và chữ ñường), trong khi 

niên vụ trước giá cuối vụ lên tới 700 ñồng/kg. Giá mía thấp do chữ ñường giảm vì thời tiết năm nay lạnh 

hơn mọi năm vào thời kỳ mía ñang phát triển, ñã làm mía trổ cờ hàng loạt, gây bấc ruột và chữ ñường 

giảm mạnh. Theo tính toán của bà con nông dân, với giá trung bình 300 ñồng/kg, năng suất 120 tấn mía 

cây/ha thì sau khi trừ chi phí các hộ trồng mía còn lãi trên 20 triệu ñồng/ha, chưa bằng một nửa vụ mía 

năm trước. 

Vụ mía mới này, hầu hết các hộ trồng mía ở Mỹ Tú ñều chuyển sang giống mía mới cho năng suất, 

chất lượng cao như: ROC 10, ROC 16, ROC 22, VD 63-273. Giá mía giống tại ñịa bàn huyện Mỹ Tú hiện 

ñang dao ñộng từ 500 - ñến 600 ñồng/kg, thấp hơn cùng kỳ 300 - 400 ñồng/kg. Nhiều hộ thu hoạch mía 

sớm, ñể lưu gốc hiện ñang có mía non bán làm hom giống nên thu nhập khá cao. 

Dùng nấm mốc và mùn mía sản xuất phân sinh học dễ tan 

Nhóm các giảng viên Trường ðại học Cần Thơ ñã nghiên cứu sản xuất thành công phân lân sinh học 

dễ tan từ các loại nấm mốc và mùn mía - phế phẩm của các nhà máy ñường. 

Dạng phân lân sinh học này kích thích rễ cây trồng phát triển nhiều ñể hấp thu dễ dàng các dưỡng 

chất trong ñất, góp phần làm tăng năng suất từ 15% ñến gần 95% ñối với ñậu nành, lạc, mía, lúa cao 

sản, ngô lai; ñồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Mùn mía là nguyên liệu dễ kiếm, rẻ tiền nên hạ giá thành của phân lân sinh học rẻ hơn rất nhiều so 

với phân lân hóa học và hạn chế ô nhiễm môi trường do không bị dư thừa lượng hóa chất ñộc hại sau 

khi bón.  

Sản phẩm ñã ñược cung cấp dưới dạng phân sinh học ña chủng cho Viện lúa ðồng bằng sông Cửu 

Long. Năm 2006, công nghệ sản xuất này ñã ñược chuyển giao cho Trung tâm ứng dụng Khoa học Kỹ 

thuật các tỉnh ðồng Tháp, Kiên Giang và Long An. 

Công ngh ệ mới hỗ trợ người trồng mía khi thu ho ạch  

Nhiều công ñoạn nặng nhọc của người trồng mía sẽ ñược “cơ giới hoá” bằng máy chặt mía rải hàng 

và máy bóc lá mía của Tiến sĩ  Phạm Khả Khi (Viện Cơ ñiện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch). 

Dự kiến, 2 chiếc máy này sẽ ñược ñưa vào sử dụng trong tháng 3-2007. 

Chiếc máy chặt mía, rải hàng có xuất xứ tại Nhật Bản hiện nay ñang ñược khảo nghiệm trên ñồng 

mía của tỉnh Thanh Hoá. Tuy nhiên, ñiều kiện thổ nhưỡng cũng như tập quán canh tác thủ công của Việt 

Nam ñã hạn chế thế mạnh công nghệ của sản phẩm nên hiệu quả khai thác vẫn chưa cao. Trên cơ sở 

công nghệ từ Nhật Bản, tiến sĩ Khi ñã thiết kế, cải biến tạo ra những chiếc máy phù hợp với tập quán 

canh tác của Việt Nam. 

Tiến sĩ Khi cho biết, trên cơ sở chiếc máy ñược khảo nghiệm, máy chặt mía rải hàng có nhiệm vụ 

chặt gốc, chuyển rải thành hàng vuông góc với chiều tiến của máy ñể bộ phận cắt lá mía gom lại cắt lá. 
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ðây là 2 công ñoạn chiếm nhiều công sức lao ñộng nhất của người nông dân. Dự kiến năng suất của 

máy này ñạt khoảng 0,1ha/h (tương ñương với 6 tấn/h), cao hơn lao ñộng thủ công chặt mía bằng tay từ 

7 – 10 lần. Chỉ cần ñiều chỉnh hệ thống thuỷ lực, máy này sẽ thực hiện việc chặt cây theo ý muốn của 

người ñiều khiển. Ưu ñiểm của máy là ñược lắp với máy kéo tay 2 bánh 12 mã lực. ðây là loại ñộng lực 

sẵn có trong nông dân, phù hợp với quy mô canh tác nhỏ và vừa. So với máy nhập ngoại, sản phẩm mới 

này giá thành rẻ hơn nhiều lần nhưng hiệu quả khai thác lại vượt trội với những ưu thế như hoạt ñộng 

ñược trên ñịa hình với ñộ dốc dưới 10%, và có thể chặt mía ở những nơi có luống hoặc không có luống. 

Tỉ lệ dập nát là 0%.  

Theo tiến sĩ  Khi, ñối với các loại máy nước ngoài thì bề rộng hoạt ñộng trên các luống mía từ 1,4 - 

1,5m, nhưng máy do Việt Nam chế tạo lại rất phù hợp với quy trình canh tác của nông dân với khoảng 

cách 1 - 1,1m. Máy sử dụng nhiên liệu dầu diesel. Việc vận hành máy khá ñơn giản nên phụ nữ cũng có 

thể ñiều khiển và thao tác thu hoạch mía dễ dàng.  

Nhằm cơ giới hoá hoạt ñộng thu hoạch, ngoài máy cắt mía rải hàng, tiến sĩ. Khi còn khảo nghiệm và 

cùng lúc sẽ cho ra ñời máy cắt ngọn và bóc lá mía. Công suất của máy sẽ ñảm bảo cắt ngọn và bóc lá 1 

tấn mía trong vòng một giờ. Kết cấu của máy gồm có con dao ñể cắt ngọn, khi người lao ñộng ñưa cây 

mía còn nguyên lá vào hệ thống ru-lô thì bộ phận này sẽ có nhiệm vụ bóc lá mía và phóng cây ra theo 

thứ tự. Cũng như máy chặt mía rải hàng, cấu tạo của sản phẩm này ñơn giản và dễ sử dụng, phù hợp 

với bà con nông dân trên những vùng canh tác cây mía. 

TIN THẾ GIỚI 

SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Dự báo sản xu ất, tiêu th ụ ñường th ế giới niên v ụ 2006/07 

Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) dự báo sản lượng ñường thế giới vụ 2006/07 sẽ ñạt 

155,5 triệu tấn, tăng 4,3% so với niên vụ 2005/06 nhờ gia tăng sản lượng ở Braxin, Nga, Mỹ, vùng 

Viễn ñông châu á và ðông Âu, trong ñó riêng sản lượng của các nước ñang phát triển dự báo ñạt 

116,5 triệu tấn, tăng 9,7%. 

Sản lượng ñường của khu vực Mỹ latinh và vùng Caribê vụ 2006/07 dự ñoán ñạt 51,4 triệu tấn, 

trong ñó sản lượng của Braxin có thể ñạt mức kỷ lục 31 triệu tấn, tăng 2 triệu tấn so với vụ 2005/06 

nhờ sản lượng mía tăng. Sản lượng ñường của Mêxicô vụ 2006/07 dự ñoán ñạt 5,8 triệu tấn, tăng 

nhanh so với vụ 2005/06, song vẫn thấp hơn mức kỷ lục 6,1 triệu tấn niên vụ 2004/05. ðiếu kiện thời 

tiết diễn biến thuận lợi ñược coi là yếu tố hỗ trợ cho sản xuất mía ñường vụ 2006/07 của Mêxicô, bất 

chấp diện tích trồng mía giảm sút so với vụ trước. Sản lượng ñường vụ 2006/07 của Guatemala có thể 

ñạt 2,2 triệu tấn, tăng nhẹ so với niên vụ 2005/06 nhờ diện tích trồng mía ñược mở rộng. Năng suất 

mía vụ 2006/07 của Guatemala dự báo vẫn duy trì ở mức trên 85 tấn/ha như vụ trước. Thời tiết diễn 

biến thuận lợi cũng ñược coi là yếu tố giúp sản lượng ñường vụ 2006/07 của Cuba tăng nhẹ so với vụ 

trước, lên ñạt 1,4 triệu tấn. Sản lượng ñường của các nước ñang phát triển thuộc châu Phi niên vụ 

2006/07 có thể tăng nhẹ so với vụ trước ñạt 10,6 triệu tấn nhờ sản lượng tăng ở Ai Cập, Kenya, 

Mauritius, Mozambique và Sudan. Nhờ tiến hành ñầu tư vào các nhà máy chế biến  ñường xuất khẩu 

trong thời gian gần ñây sản lượng ñường của Mozambique dự ñoán sẽ ñạt gần 300.000 tấn trong niên 

vụ 2006/07, tăng mạnh so với mức 40.000 tấn vào cuối những năm 1990. Sản lượng ñường của khu 

vực Viễn ðông châu á niên vụ 2006/07 dự báo sẽ ñạt 52,7 triệu tấn, tăng 15,1% (tương ñương 6,9 



 32 

triệu tấn) so với vụ trước do các nhà  sản xuất  phản ứng tích cực với giá ñường tăng cao và sự gia 

tăng nhu cầu ethanol. Sản lượng ñường vụ 2006/07 của tất cả các nước sản xuất chính trong khu vực, 

ñặc biệt là Trung Quốc, ấn ðộ, lndonesia, Pakistan và Thái Lan, ñược dự báo ñều tăng lên, trong ñó 

riêng sản lượng ñường của ấn ðộ có thể ñạt mức kỷ lục 24 triệu tấn nhờ hàng loạt các yếu tố hỗ trợ 

như diện tích trồng mía ñược nâng lên, giá ñường nội ñịa tăng cao và thời tiết diễn biến thuận lợi tại 

miền nam và trung nước này. Nhờ giá ñường nội ñịa tăng cao cùng năng suất thu hoạch mía cao, sản 

lượng ñường niên vụ 2006/07 của Trung Quốc ñược dự ñoán tăng 15% so với niên vụ 2005/06 lên ñạt 

11,3 triệu tấn. 

Niên vụ 2006/07, sản lượng ñường của Thái Lan có thể ñạt 6,9 triệu tấn, tăng 30% so với vụ 

2005/06, trong khi sản lượng của lnñônêxia ñạt 2,5 triệu tấn, tăng 200.000 tấn. Năm 2007, thị trường 

Philippin ñược dự báo cũng sẽ dư thừa ñường cho xuất khẩu. Sản lượng ñường của các nước phát 

triển niên vụ 2006/07 dự ñoán giảm 9,1% so với vụ trước xuống còn 39,1 triệu tấn, trong ñó sản 

lượng của Liên minh Châu âu (EU) có thể giảm 23% từ 21,4 triệu tấn niên vụ 2005/06 xuống còn 

16,5 triệu tấn niên vụ 2006/07 do ảnh hưởng của chính sách cải cách ñường. Vụ 2006/07, sản lượng 

ñường của Nga, Mỹ dự báo lần lượt ñạt 3,1 triệu tấn và 7,6 triệu tấn, tăng tương ứng 15% và 14% 

so với vụ trước, trong khi Nam Phi và Australia có thể giảm xuống còn các mức tương ứng 2,4 triệu 

tấn và 4,9 triệu tấn do thời tiết diễn biến khắc nghiệt như khô hạn và mưa lớn. 

Về tiêu thụ, FAO dự báo tiêu thụ ñường thế giới niên vụ 2006/07 sẽ ñạt 152,1 triệu tấn, tăng 1,5% 

so với mức 149,9 triệu tấn của niên vụ 2005/06, song thấp hơn so với mức tăng trưởng bình quân 

2,4% của 10 năm qua. Tiêu thụ ñường của các nước ñang phát triển niên vụ 2006/07 có thể ñạt 

104,3 triệu tấn. tăng 1,8% so với vụ trước, nhưng vẫn thấp hơn so với mức bình quân của các năm 

qua. ðiều này ñã phản ánh sự tác ñộng tiêu cực của việc giá ñường tăng cao trên thị trường quốc tế 

(ñặc biệt là tại châu Phi và châu á) và nhu cầu tiêu thụ chất ngọt tinh bột thay thế tại một số nước 

tiêu thụ lớn như Trung Quốc và Mêxicô lại tăng lên. Tuy nhiên, sự tăng trưởng của nền kinh tế sẽ 

tiếp tục ñóng vai trò là ñộng lực thúc ñầy nhu cầu tiêu thụ ñường tăng lên tại các nước ñang phát 

triển. ñặc biệt là ấn ðộ và vùng Viễn ðông châu á. Tiêu thụ ñường vụ 2006/07 của khu vực Mỹ 

Latinh và Caribê dự ñoán ñạt 27,8 triệu tấn, tăng trên 1% so với niên vụ 2005/06, trong ñó riêng tiêu 

thụ của Braxin và Mêxicô có thể ñạt lần lượt 11,3 triệu tấn và 5,6 triệu tấn. Nhu cầu tiêu thụ ñường 

tại các nước ñang phát triển thuộc khu vực Viễn ðông-châu á dự báo ñạt 54,9 triệu tấn, tăng 2,1% 

so với vụ trước  song vẫn thấp hơn mức tăng trưởng bình quân 3,4% của 10 năm qua. Tiêu thụ 

ñường của Trung Quốc và ấn ðộ dự ñoán ñều tăng lên so với vụ trước, lần lượt ñạt 12,9 triệu tấn và 

21 triệu tấn. Tiêu thụ ñường của vùng Cận ðông và châu Phi tăng lên mức tương ừng 11,9 triệu tấn 

(tăng 240.000 tấn) và 9,5 triệu tấn. 

Giá ñường tăng cao trong 2 năm qua ñã tạo ñộng lực thúc ñẩy các nhà sản xuất mở rộng 

diện tích trồng nguyên liệu ñường, nhất là các nước ñang phát triển.  

(D.J, 17/3/07) 

Th ị trường ñường th ế giới: Giá ti ếp tục xu h ướng gi ảm 

Theo các thương gia, từ ñầu năm ñến nay. Giá ñường thế giới liên tục giảm song với tốc ñộ 

chậm dần lại so với mấy tháng cuối năm ngoái. Dự báo giá ñường sẽ tiếp tục giảm nhẹ trong một 

vài tháng tới do nguồn cung ñường khá dồi dào. 
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Hiện nay, giá ñường thô tại New York giao tháng 5/2007 ñược giao dịch ở mức 10,26 

Uscent/lb, trong khi ñường thô tại London giao tháng 5/2007 là 344,00 USD/tấn. Nguyên nhân là 

do ảnh hưởng bởi sự yếu kém của thị trường cổ phiếu không có lãi cố ñịnh và các quỹ ñầu tư ñẩy 

mạnh hoạt ñộng bán ra, trong khi các nước nhập khẩu lớn bao gồm cả Nga chưa tham gia vào thị 

trường. 

Với tin sản lượng ñường tại ấn ðộ, Braxin có triển vọng sẽ lại bội thu cũng là nhân tố gây sức 

ép giảm giá trên thị trường. Bên cạnh ñó, việc chính phủ ấn ðộ quyết ñịnh cho phép các nhà máy 

nhập khẩu ñường thô xuất khẩu ñường trắng cũng tác ñộng tới thị trường ñường 

Nguồn cung ñường thế giới ñang tăng lên. Tổ chức ðường Quốc tế (ISO) dự báo thị trường ñường 

thế giới sẽ dư thừa khoảng 1-3 triệu tấn ñường trong niên vụ 2006/07 do sản lượng sẽ ñạt khoảng 

155,37 triệu tấn trong khi tiêu thụ chỉ khoảng 152,04 triệu tấn. 

Trong ñó sản lượng ñường của Braxin và ấn ðộ sẽ tăng lên, của Thái Lan, Trung Quốc và 

ðông Âu sẽ hồi phục, nên sản lượng trên toàn cầu sẽ gần tương ứng với mức tiêu thụ, mặc dù 

sản lượng của Liên minh châu Âu sẽ giảm xuống. 

Niên vụ 2006/07, ấn ðộ có thể sẽ nổi lên thành nước xuất khẩu ñường lớn, trong ñó lượng dư 

thừa dành cho xuất khẩu sẽ là 3,5-4 triệu tấn. Sản lượng ñường Trung Quốc, nước sản xuất lớn 

thứ 2 ở châu á cũng dự báo sẽ tăng mạnh trong niên vụ này, tăng 15% so với niên vụ trước, ñạt 

11,1 triệu tấn. Sản lượng của Thái Lan cũng tăng từ 4,8 triệu tấn lẽn 5,8 - 5,9 triệu tấn, của 

lnñônêxia tăng lên 2,3 triệu tấn so với 2,25 triệu tấn năm trước. Thời tiết tốt cho vụ mùa củ cải 

ñường sẽ làm tăng sản lượng ở khu vực Tây và Trung Âu. 

Riêng sản lượng ñường thô Cuba năm 2007 dự báo sẽ tăng 32% so với năm trước, lên ñạt 1,6 

triệu tấn. Do vậy năm nay Cuba dự kiến sẽ không nhập ñường chất lượng thấp nếu giá không thấp 

hơn so với ñường tinh luyện nội ñịa, mặc dù rằng trong nhiều năm qua Cuba ñã luôn phải nhập 

khẩu một khối lượng nhỏ ñường trắng chất lượng thấp. Trong khi sản lượng tăng mạnh, nhập 

khẩu và tiêu thụ của nhiều thị trường tăng chậm lại. Tiêu thụ ở Nga, nước nhập khẩu ñường lớn 

nhất thế giới sẽ giảm xuống 5,55 - 5,65 triệu tấn ñường trắng trong năm nay so với 5,65 triệu tấn 

năm ngoái do dân số giảm. 

Dự kiến sản lượng ñường củ cải của Nga trong niên vụ 2006/07 sẽ ñạt 3,3 triệu tấn, tăng 32% 

so với niên vụ 2005/06. 

Nhu cầu nhập khẩu ñường của nhiều nước châu á năm nay cũng ñang có xu hướng giảm 

xuống. lnñônêxia - nước tiêu thụ ñường lớn nhất ðông Nam á - có khả năng giảm một nửa lượng 

ñường nhập khẩu trong năm 2007 nhờ sản lượng ñường trong nước tăng lên 2,48 triệu tấn so với 

2,24 triệu tấn năm 2006, trong khi tiêu thụ khoảng 2,6 triệu tấn. Pakistan cũng ñang có kế hoạch 

cắt giảm một nửa lượng ñường nhập khẩu trong niên vụ 2006/07 nhờ sản lượng ñường của nước 

này dự ñoán ñạt 3,3 - 3, 5 triệu tấn, tăng 35% so với vụ trước. Thị trường ñường thế giới ngày 

càng phụ thuộc nhiều hơn vào Braxin. Nhu cầu ñối với ethanol - nhiên liệu sản xuất từ mía - của 

Braxin sẽ ñóng vai trò lớn cho việc xác ñịnh giá ñường thế giới. Dự báo giá ñường sẽ biến ñộng 

mạnh trong những tháng tới còn do sự tham gia của các quỹ ñầu tư. Giá dầu thô thế giới tăng cao 

trong hai năm qua ñã khuyến khích mối quan tâm của quốc tế ñối với các nhiên liệu sinh học thay 
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thế sản xuất từ các nguồn có thể thay mới, trong ñó có ethanol - sản phẩm ñược chưng cất từ mía 

tại Braxin. Hiện tại, Braxin có ngành sản xuất ethanol phát triển mạnh và ñang thúc ñẩy xuất khẩu 

ethanol. Một phần trong khối lượng mía của Braxin ñược phân bổ ñể sản xuất ethanol. 

Dự báo giá ñường thế giới sẽ tiếp tục giảm nhẹ trong thời gian tới do nguồn cung tăng dần 

trong khi nhu cầu không cao. 

Dự báo v ề 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. Sản lượng 

mía cũng ñược dự ñoán tăng ñáng kể so với năm trước, lên mức 59 triệu tấn 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 chưa 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. 

Xuất khẩu ñường theo ñó cũng sẽ phục hồi so với năm trước, nhờ nguồn cung tăng và mức giá 

thấp hơn, và việc khôi phục nhu cầu nhập khẩu từ các quốc gia châu á. 

Thái Lan cũng sẽ phải hoàn thành hạn ngạch xuất khẩu ñường thô 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 

lnñônêxia 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 Maiaixia 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 cung ñã 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 ñường thô, cao hơn ñáng kể so với mức hạn ngạch thông 

thường là 14.743 tấn.  

(Xinhua, 15/3/07)   

Sản lượng mía c ủa Braxin s ẽ tăng 10,5% trong niên v ụ 2007/08 

Ngày 13/3, hãng tư vấn Datagro của Braxin dự báo, sản lượng mía ñường của nước Nam Mỹ 

này trong niên vụ 2007/08 sẽ ñạt 473 triệu tấn, tăng 10,5% so với niên vụ trước ñó. 

Theo Datagro, trong vụ tới Braxin sẽ sản xuất ñược 31,15 triệu tấn ñường, trong ñó xuất khẩu 

20,75 triệu tấn. Các số liệu tương ứng của niên vụ 2006/07 là 30,14 và 19,28 triệu tấn. Datagro 



 35 

cũng dự báo Braxin sẽ sản xuất ñược 20,54 tỷ lít ethanol, trong ñó xuất khẩu 3,6 tỷ lít. Vụ trước, 

nước Nam Mỹ này sản xuất 17,75 tỷ lít ethanol, trong ñó xuất khẩu 3,65 tỷ lít. Braxin không những 

là nước sản xuất và xuất khẩu ñường mía lớn nhất mà còn là nước sản xuất mía với hiệu quả cao 

nhất thế giới. Từ cây mía, Braxin không chỉ sản xuất ñường mà còn sản xuất ethanol, với giá 

thành thấp hơn so với ethanol ñược sản xuất từ cây ngô ở Mỹ.  

(TTXVN tại Buênốt Airết) 

Sản lượng ñường thô c ủa Cuba ti ếp tục gi ảm trong n ăm nay   

Bộ trưởng Nông nghiệp Cuba Ulises Rosales del Toro vừa cho biết thời tiết xấu và những khó 

khăn về tổ chức có thể khiến sản lượng ñường thô của Cuba tiếp tục sụt giảm trong năm nay vì 

chỉ còn một tháng nữa là nước này bắt ñầu vụ thu hoạch mía ñường. 

Giới kinh doanh và quan sát dự ñoán rằng, mục tiêu sản lượng ñường thô năm nay của Cuba ở 

mức 1,5-1,6 triệu tấn là ngoài tầm tay, do nước này chỉ có thể sản xuất tối ña là 1,3-1,4 triệu tấn 

ñường thô. 

Trong khi ñó, Cuba vẫn hy vọng niên vụ năm nay sẽ là một "kỷ nguyên mới" cho ngành ñường, 

một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất nước này, sau 15 năm sụt giảm, từ 8 triệu tấn 

năm 1990 xuống mức thấp kỷ lục 1,2 triệu tấn năm 2006. 

Với việc giá ñường và ethanol trên thị trường thế giới ở mức cao hiện nay, năm ngoái, Cuba ñã 

quyết ñịnh ñầu tư trở lại cho ngành ñường sau một thời gian thu hẹp quy mô ngành này bằng cách 

ñóng cửa hơn một nửa nhà máy luyện ñường trong nước và giảm 60% diện tích trồng mía. 

Cuba hiện tiêu thụ tối thiểu là 700.000 tấn ñường mỗi năm và dành 400.000 tấn xuất sang 

Trung Quốc.  

(Theo Reuters) 

Mêhicô ñã sản xu ất ñược 2,58 tri ệu tấn ñường  

Theo Liên hiệp sản xuất mía ñường Mêhicô, sản lượng ñường của Mêhicô từ ñầu niên vụ 

2006/07 ñến ngày 10/3/07 ñạt 2,58 triệu tấn, giảm 12,18 % so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, 

lượng ñường sản xuất ra trong tuần ñến ngày 10/3/07 lại tăng 3,09 % từ mức 239.589 tấn của 

niên vụ trước lên 246.984 tấn. Liên Hiệp dự ñoán sản lượng ñường cả niên vụ 2006/07 sẽ ñạt 

5,47 triệu tấn. 

Dưới ñây là số liệu thống kê lượng mía ñã ép và ñường thành phẩm của Mêhicô:  

                                                                                                                  (ðơn vị tính: tấn) 

Từ ñầu niên vụ ñến ngày 10/3/07 2005/06 2006/07 Mức thay ñổi % thay ñổi~ 

 Mía ép        7.217.688   
25.022.136    

-2.195.552    -8,07~ 
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  ðường thành phẩm      2.940.329    2.582.304  -358.025  -12,18 

(AFP, 15/03/2007) 

Sản lượng ñường niên v ụ 2006/07 của ðức gi ảm 19,3%  

Theo số liệu tổng kết cuối niên vụ 2006/07 của Liên hiệp sản xuất ñường ðức, sản lượng ñường của 
ðức ñã giảm 19,3% xuống còn 3.253.673 tấn. Số liệu này ñược tính ñến ñầu tháng 1/07 khi việc chế 
biến ñường ñã hoàn tất. 

Tình hình này càng làm tăng dự báo những người nông dân ðức sẽ cắt giảm mạnh lượng cây trồng khi 
Tổ chức Thương mại thế giới WTO hạn chế trợ cấp ñường xuất khẩu. 

Dưới ñây là số liệu tổng kết niên vụ ñường 2006/07 ñược công bố: 

  ðơn vị tính 2006/07 2005/06 Mức thay ñổi 

Diện tích canh tác   ha 359.773 418.820 -14,1 

Khối lượng củ cải tấn 20.646.587 25.284.698 -18,3 

Hàm lượng ñường trong củ cải      % 7.64 17.99 -1,9 

ðường thành phẩm       tấn 3.253.673 4.032.347 -19,3 

(Reuters, 15/03/2007) 

Diễn bi ến th ị trường ñường thô k ỳ hạn New York ngày 23/3/2007  

Giá ñóng cửa ñường thô giao các kỳ hạn New York giảm nhẹ so với hôm trước do các quỹ tiến 

hành bán ra. Thị trường không có biến ñộng lớn do thiếu các thông tin mới ñủ sức tác ñộng ñến 

diễn biến giá ñường. 

Cuối ngày, giá hợp ñồng kỳ hạn tháng 5/2007 giảm 0,02 Uscent lên 10,20 Uscent/lb, sau khi 

dao ñộng trong ngày từ 10,19 – 10,29 Uscent/lb. Giá giao tháng 7/07 cũng giảm ñi 0,01 Uscent, 

còn ñạt 10,22 Uscent/lb. Các hợp ñồng còn lại giảm 0,01 - 0,07 Uscent. 

Giá ñường tăng lên vào ñầu buổi giao dịch và ñạt ñến mức cao nhất trong ngày, nhưng sau ñó 

lại dần sụt giảm và kết thúc ở mức giá gần tới mức thấp nhất của ngày giao dịch do các quỹ tiến 

hành bán ra. Theo James Cordier, chủ tịch Hiệp hội thương mại tự do, các quỹ ñầu cơ sẽ tiếp tục 

chi phối thị trường bằng hoạt ñộng trục lợi của mình nếu như không có một hãng kinh doanh lớn 

nào tham gia vào thị trường. Diễn biến tẻ nhạt của thị trường khiến giá giao tháng 5/07 hiện vẫn 

chưa thoát khỏi mức 10,10 – 10,50 Uscent/lb. 

Về cơ bản, thị trường ñang chịu sức ép lớn từ dự báo dư thừa cung do sản lượng ñường niên 

vụ 2007/08 tại Brazil sẽ tăng.  

(Reuters, 26/03/2007) 
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Diễn biến th ị trường ñường tr ắng k ỳ hạn London ngày 23/3/2007  

Giá ñóng cửa ñường trắng giao các kỳ hạn London tăng giảm thiếu ñồng nhất vào ngày giao 
dịch cuối tuần. Tổng lượng giao dịch trong ngày khá lớn và chủ yếu là các giao dịch chuyển ñổi kỳ 
hạn. Viễn cảnh thị trường sẽ không sáng sủa hơn trong những ngày tới. 

Cuối ngày, giá ñóng hợp ñồng kỳ hạn tháng 5/07 giảm 0,20 USD xuống còn 345,00 USD/tấn, 
sau khi dao ñộng trong ngày từ 344,60 – 346,00 USD/tấn. Theo các nhà phân tích, hoạt ñộng 
chuyển ñổi kỳ hạn trong ngày diễn ra sôi nổi và diễn biến này sẽ còn tiếp tục ñến khi hợp ñồng kỳ 
hạn tháng 5/07 ñáo hạn vào ngày 13/4 tới. 

Chênh lệch giá ñường trắng - ñường thô trên hai thị trường London và New York ngày càng mở 
rộng, hiện giá ñường trắng giao tháng 5/07 tại London cao hơn giá ñường thô cùng kỳ hạn tại New 
York khoảng 120 USD/tấn. Vì vậy các thương nhân nhanh chóng thực hiện giao dịch arbitrage 
(mua trên thị trường New York và bán trên thị trường London) ñể trục lợi. Hiện giá ñường kỳ hạn 
gần vẫn dao ñộng trong khoảng hẹp, từ 340 – 350 USD/tấn. Theo giới chuyên môn giá sẽ còn sụt 
giảm hơn nữa khi vụ thu hoạch ñược dự kiến bội thu tại Brazil và ấn ðộ bắt ñầu. 

Tại Brazil, mía ñường, sau ñậu nành và cotton, là cây trồng sẽ ñược mở rộng sản xuất ñến 
vùng biên giới phía tây Bahia, nơi có ít nhất năm dự án ñang ñược xúc tiến thực hiện.  
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TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 4 - 2007 

TIN TRONG NƯỚC 
         SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 
  Tình hình sản xuất, kinh doanh mía ñường tháng 4/2007 
  Bourbon và cú hích cho ngành mía ñường 
  Tuyên Quang: nhiều  "triệu phú" trên vùng ðất mía 
         TIN VẮN  
 Quy hoạch phát triển mía ñường ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020 
 Giá mía tiếp tục giảm  
 Thành lập Công ty cổ phần Mía ñường Bourbon Tây Ninh  
 Công ty mía ñường Bourbon Tây Ninh ký kết hợp tác chiến lược với 17 doanh nghiệp 
 Phú Yên:  Công ty TNHH công nghiệp KCP thu mua mía ñường không phân loại  
 Công ty cổ phần ñường Hiệp Hòa: Hợp ñồng bao tiêu 260.000 ñồng/tấn mía 
 Hậu Giang: Có 33 hộ nông dân trồng mía ñạt năng suất trên 200 tấn/ha 
  ðồng Nai: Xuất khẩu ñường tinh luyện bằng cả năm 2006 
  Long An: Nỗi băn khoăn của người trồng mía 
  Trà Vinh: Bọ rầy ñầu vàng xuất hiện trở lại gây hại cây mía  
  Trà Vinh: Trồng mía thu lãi 20 triệu ñồng/ha 
  Quảng Ngãi: Niên vụ mía 2006-2007- Năng suất và chất lượng tăng 
  Tháng 4 ở vùng mía  Cam Ranh 
  Hoà Bình: Mía lên vùng cao - ñồng bào thoát nghèo 
TIN THẾ GIỚI  
         SẢN XUẤT TIÊU THỤ 
  Cung ñường thế giới niên vụ 2007/08 có thể dư thừa 9,48 triệu tấn 
  Giá ñường tại Niu Yoóc giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng qua  
  Nhu cầu nhập khẩu ñường của Trung Quốc sẽ ngày càng tăng 
  Nam Phi: sản lượng ñường niên vụ 2007/08 dự kiến ñạt 2,5 triệu tấn 
  Dự báo sản lượng ñường của Anh 
  Diễn biến thị trường ñường thô kỳ hạn New York ngày 23/4/2007  
  Diễn biến thị trường ñường trắng kỳ hạn London ngày 23/4/2007 
 

SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Tình hình s ản xu ất, kinh doanh mía ñường tháng 4/2007  

Trên thị trường ñường thế giới, giá ñường sau khi tăng trong 12 ngày ñầu tháng ñã giảm dần trở lại 

do hoạt ñộng tăng cường bán ra của các quỹ hàng hoá và các nhà ñầu tư. Tại Luân ðôn, ñường trắng 

giao tháng 5/2007 từ 328,8 USD/tấn (4/4) tăng lên 348,5 USD/tấn (12/4), sau ñó giảm xuống 320,5 

USD/tấn (17/4). Theo dự báo của Tổ chức ñường Quốc tế ISO, giá ñường từ nay ñến cuối năm sẽ giảm 

nhẹ do lượng ñường dư thừa năm nay dự báo sẽ tăng cao hơn năm trước. 
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Tháng 4/2007, các nhà máy ñường sản xuất, sản lượng mía ép khoảng 1.639.800 tấn, sản xuất ñược 

khoảng 158.900 tấn ñường. Lũy kế từ ñầu vụ ép ñược 11.143.800 tấn mía, sản xuất ñược 1.033.250 tấn 

ñường. Tính ñến hết tháng 4/2007 ñã có 18 nhà máy dừng sản xuất. 

Giá mua mía tại Khu vực ðồng bằng Sông Cửu long khoảng 330.000 ñ/tấn ñến 360.000 ñ/tấn (10 
CCS, tại ruộng), miền Trung (350.000-380.000 ñ/tấn, tại ruộng), miền Bắc (320.000-340.000 ñ/tấn, 10 
CCS, tại ruộng), ñây là giá mua mía do các nhà máy ñã ký hợp ñồng với nông dân, giá mua mía ngoài 
hợp ñồng có thể thấp hơn vì có lực lượng trung gian mua gom mía ñể bán cho nhà máy. Giá bán ñường 
trắng cách ñây ít ngày liên tục tăng, nguyên nhân do lượng ñường tồn của các nhà máy ñường không 
nhiều, ñường tiêu thụ tốt do giá ñường trong nước thấp hơn ñường nhập lậu, nên không có ñường nhập 
lậu, hiện nay khoảng 6.500-6.700 ñ/kg (giá thanh toán, tại thị trường), ñường luyện 7.100-7.200 ñ/kg, giá 
bán lẻ tại các ñịa ñiểm siêu thị và chợ là 10.000 ñ/kg. Giá bán ñường trắng tăng, nhất là phía Bắc, ñường 
luyện và ñường vàng vẫn ổn ñịnh. 

Bourbon và cú hích cho ngành mía ñường  

Trong bối cảnh chung của ngành mía ñường Việt Nam còn nhiều khó khăn về thị trường, lợi thế 
cạnh tranh, nguồn nguyên liệu, công nghệ lẫn năng suất… thì vẫn có những ñơn vị luôn nỗ lực ñể 
tìm hướng ñi mới, vượt qua những khó khăn và tự tạo những cú hích cần thiết cho ngành mía 
ñường Việt Nam. Một ñiển hình là Công ty cổ phần Mía ñường Bourbon Tây Ninh (SBT) – doanh 
nghiệp vừa chính thức chuyển ñổi hình thức sở hữu từ 100% vốn nước ngoài sang công ty cổ 
phần với tổng vốn ñầu tư là 1.419 tỷ ñồng.  

Bước chuyển mình này có tính quyết ñịnh ñể SBT phát huy ñược thế mạnh của mình trên cả ba 
phương diện: phát triển nông nghiệp, sản xuất và kinh doanh với mục tiêu góp phần tạo ñầu ra và 
thương hiệu vững chắc cho nông sản Việt Nam.  

Hiện nay ngành mía ñường phát triển chưa tương xứng với nhu cầu tiêu thụ ñường trong nước và dự báo 
về khả năng thiếu ñường trầm trọng vẫn là nguy cơ ñáng quan ngại.  

Bởi lẽ dù có rất nhiều nhà máy sản xuất mía ñường rải rác trên nhiều ñịa phương trong cả nước, 
song chưa có nhiều nhà máy thực sự quy mô, ñủ năng lực cạnh tranh và tất cả phải ñối mặt với thực tế 
khó khăn vì vùng nguyên liệu phân tán, quy mô nhỏ, không ổn ñịnh cho sản xuất công nghiệp.  

ðể thoát khỏi những khó khăn này, rất cần những giải pháp ñồng bộ về công nghệ, năng lực sản 
xuất, quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu hợp lý ñể tăng cường hơn nữa năng lực cạnh tranh ngay 
trong thị trường nội ñịa. SBT – cùng với việc chuyển ñổi hình thức sở hữu – ñã bắt ñầu có những bước 
ñi mạnh dạn trong ñầu tư, tạo cú hích cho chính mình và cho ngành mía ñường Việt Nam.  

Mở rộng vùng nguyên liệu tại chỗ, hướng ñến vận hành tối ña công suất thiết kế của nhà máy ñược 
SBT ñặc biệt quan tâm. Trong mùa vụ 2006 - 2007, vùng nguyên liệu tại chỗ của SBT ñược mở rộng ñến 
16.000 ha, ñây là con số kỷ lục từ trước ñến nay.  

ðể tăng cường sự ổn ñịnh nguồn nguyên liệu, SBT tiếp tục ñầu tư cho nông dân mua ñất và thuê ñất 
ñể khai hoang, tạo ñiều kiện và khuyến khích nông dân chuyển ñổi cây trồng sang cây mía. ðầu tư cơ sở 
hạ tầng, thiết bị tưới tiêu cho nông dân, hỗ trợ không hoàn lại ñối với diện tích trồng mía tơ, bảo hiểm giá 
mua mía ở mức giá thỏa thuận trước vụ, giúp nông dân yên tâm với thu nhập từ cây mía. 
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Sở hữu dây chuyền sản xuất mía ñường vào loại hiện ñại nhất theo công nghệ của tập ñoàn Bourbon 
với hệ thống kiểm soát và ñiều khiển hoàn toàn tự ñộng là một ñiểm mạnh quan trọng của SBT.  

Trong thời gian tới, khi mở rộng nguồn nguyên liệu, nhà máy có thể vận hành tối ña công suất và 
giảm ñược giá thành, tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Mía 
ñường Việt Nam, SBT hiện chiếm khoảng 18% thị phần ñường tinh luyện tại thị trường Việt Nam và 
chiếm khoảng 6,4% tổng sản lượng ñường cả nước. 

Trong 3 năm qua, nhà máy liên tục ñạt tốc ñộ tăng trưởng lợi nhuận cao: năm 2005 tăng 140%, năm 
2006 so với 2005 tăng hơn 60%, hướng ñi mới cho phép SBT có những dự báo mang tính lạc quan hơn 
nữa về sự phát triển trong tương lai.  

Việc chuyển ñổi hình thức sở hữu doanh nghiệp sẽ tạo ñiều kiện cho việc tăng cường tham gia quản 
lý của các cổ ñông mới, nâng cao năng lực quản lý của SBT. ðây thực sự là một cú hích cho SBT nói 
riêng và ngành mía ñường Việt Nam nói chung, góp phần tạo sự vững chắc cho thương hiệu của một 
ngành nông sản VN.  

Tuyên Quang : nhi ều  "tri ệu phú" trên vùng ðất mía  

Ông Vương Văn Lực, dân tộc Cao Lan ở xã Phú Lương, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), cho 

biết: "Có nhà ñẹp là nhờ cây mía". Tổng chi phí xây dựng ngôi nhà của ông Lực lên tới 75 triệu 

ñồng, cách ñây vài ba năm, ñây là số tiền quá lớn ñối với một hộ nông dân vùng cao như ông. Là 

hộ nghèo của xã, gia ñình ông Lực làm lam lũ quanh năm cũng chẳng ñủ ăn, vậy mà từ khi chuyển 

sang trồng mía gia ñình ông khá giả hẳn lên, nào xây nhà, mua xe gắn máy, ti vi... và trở thành 

"triệu phú" vùng cao. 

Không chỉ có gia ñình ông Lực, nhiều hộ gia ñình nông dân ở huyện Sơn Dương ñã thoát 

nghèo và trở lên giàu có nhờ cây mía. Sơn Dương giờ ñã trở thành vùng nguyên liệu mía tập trung 

lớn nhất tỉnh Tuyên Quang. Toàn huyện có 28 xã nằm trong quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu 

mía với tổng diện tích lên tới hơn 3.340 ha. Huyện ñang phấn ñấu ñến năm 2008 phát triển vùng 

nguyên liệu mía lên 4.245 ha. Nhiều xã có diện tích mía khá lớn ñến vài trăm ha, trong ñó, Phú 

Lương là xã dẫn ñầu về diện tích với gần 400 ha. Cả xã Phú Lương có 1.078 hộ trồng mía (chiếm 

gần 96% số hộ trong xã). Riêng ở thôn Phú Nhiêu của xã Phú Lương, tất cả 149 hộ gia ñình của 

thôn ñều trồng mía, năm 2006 cả thôn thu ñược 1,65 tỷ ñồng. Trong ñó hộ thu cao nhất ñược hơn 

100 triệu ñồng, hộ thấp nhất cũng ñược 30 triệu ñồng. Chủ nhiệm hợp tác xã Phú Lương, Lý Văn 

Hoa cho biết: Vụ mía năm 2007 này cả xã thu hoạch ñược khoảng 19.000 tấn với giá ổn ñịnh như 

bây giờ sẽ cho thu trên 7 tỷ ñồng.  

Nhờ trồng mía mà nông dân có thu nhập cao, cuộc sống trở lên khá giả, có của ăn của ñể 

người dân sửa chữa nhà cửa, mua phương tiện, công cụ lao ñộng. Hiện cả xã Phú Lương có tới 

22 xe ô tô, 15 xe công nông. Những hộ gia ñình càng có thâm niên, kinh nghiệm trồng mía lâu năm 

thì càng cho thu nhập cao hơn nhiều như gia ñình ông Nguyễn Văn Hùng (xã ðông Lợi), Nguyễn 

Hữu Thế (Phú Lương)... có thu nhập mỗi năm khoảng 100 triệu ñồng. Gia ñình "triệu phú" Bùi 

Xuân Cẩn (thôn Phú ða, xã Hào Phú) ñầu tư tới 700 triệu ñồng mua 2 máy cày Nhật Bản và nhiều 

thiết bị ñể phục vụ cho việc trồng, chăm sóc và thu hoạch mía. Mía ñem lại nguồn lợi lớn nên 

người dân trong huyện không ai bảo ai tận dụng từng thửa ñất nhỏ ñể trồng mía, nào ñất ñồi, ñất 
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vườn tạp, ñất sõi bãi, ruộng một vụ... Ông Nguyễn Văn Mỵ, Chủ tịch UBND xã ðại Phú cho biết: 

Vụ mía năm ngoái toàn xã bán cho nhà máy ñường Sơn Dương ñược 9.600 tấn, trị giá gần 3,5 tỷ 

ñồng, trừ chi phí ñầu tư thì cũng mang về lợi nhuận hơn 2,5 tỷ ñồng. Vụ năm nay với diện tích và 

sản lượng lớn hơn nhiều người dân ðại Phú chắc sẽ giàu to.  

Người nông dân huyện Sơn Dương giàu lên từ cây mía cũng một phần nhờ có sự hỗ trợ của 

Công ty cổ phần mía ñường Sơn Dương về giống, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm ñầu ra. Mỗi vụ 

mía, Công ty ñều có kế hoạch chi tiết cụ thể việc thu mua, vận chuyển mía nguyên liệu của các hộ, 

thôn, xã tránh tình trạng mía tồn ñọng tại bãi vừa thiệt thòi cho nông dân, vừa ảnh hưởng ñến chất 

lượng ñường. Giá thu mua mía ñược ñiều chỉnh theo giá thị trường, thanh toán nhanh gọn, không 

có trường hợp ép giá. Gần ñây, Công ty ñã xây dựng một số mô hình trồng mía thâm canh ñem lại 

năng suất cao (từ 90 ñến 110 tấn mía cây/ha, cao gấp 2 lần so với năng suất ñại trà), tăng nguồn 

lợi cho dân. Ông Lương Ngọc Chức, Phó Tổng giám ñốc Công ty cổ phần mía ñường Sơn Dương 

cho biết: Vụ ép năm 2006 - 2007, sản lượng mía cây toàn huyện ñạt khoảng 160.000 tấn, ñây là 

vụ có sản lượng cao nhất từ trước ñến nay. Trong năm 2007, huyện tiếp tục mở rộng vùng nguyên 

liệu, phấn ñấu ñưa tổng diện tích trồng mía toàn huyện lên khoảng 3.940 ha, với năng suất bình 

quân ñạt 55 tấn/ha. Hiện nay, nhân dân Sơn Dương ñang từng bước chuyển ñổi một số diện tích 

trồng cây kém hiệu quả như bạch ñàn, cọ... sang trồng mía. 

TIN VẮN  

Quy ho ạch phát tri ển mía ñường ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020 

Ngày 15 tháng 2 năm 2007, Phó Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng ñã ký ban hành Quyết ñịnh 

26/2007/Qð-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển mía ñường ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020. 

Theo Quyết ñịnh trên, phát triển sản xuất mía ñường phải ñảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội và bền vững, 

phù hợp với quy hoạch chuyển ñổi cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, 

hiện ñại hoá; phát triển sản xuất mía ñường ñồng bộ từ sản xuất mía nguyên liệu, nhà máy chế biến, sản 

xuất các sản phẩm sau ñường ñến lưu thông và tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích các thành phần kinh tế 

ñầu tư phát triển mía ñường, gắn lợi ích giữa nhà chế biến và người sản xuất nguyên liệu. Nhà nước hỗ trợ 

một phần ñầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi vùng mía tập trung; nghiên cứu, chuyển giao 

công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất mía ñường. 

Các chỉ tiêu phát triển của sản xuất mía ñường: 

- ðến năm 2010: 

+ Sản lượng ñường: 1,5 triệu tấn, trong ñó ñường công nghiệp là 1,4 triệu tấn, ñường thủ công là 

100.000 tấn (quy ñường trắng). 

+ Tổng công suất thiết kế của các nhà máy: 105.000 tấn mía ngày. 

+ Tổng diện tích trồng mía: 300.000 ha, trong ñó vùng nguyên liệu tập trung là 250.000 ha; năng suất 

mía bình quân 65tấn/ha, chữ ñường bình quân 11 CCS, sản lượng mía ñạt 19,5 triệu tấn. 
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- ðịnh hướng ñến năm 2020: 

+ Sản lượng ñường khoảng 2,1 triệu tấn, trong ñó ñường công nghiệp là 1,4 triệu tấn, ñường thủ 

công là 100.000 tấn. 

+ Tổng công suất thiết kế của các nhà máy khoảng 120.000 tấn mía ngày. 

+ Tổng diện tích trồng mía khoảng 300.000 ha, năng suất mía bình quân ñạt 80 tấn/ha, chữ ñường 

bình quân 12 CCS, sản lượng mía ñạt 24 triệu tấn. 

Quyết ñịnh cũng ñưa ra các giải pháp chủ yếu về quy hoạch, xây dựng vùng nguyên liệu, khoa học 

công nghệ, ñầu tư, tiêu thụ và xúc tiến thương mại. 

Lãnh ñạo Bộ Nông nghiệp & PTNT ñã có ý kiến chỉ ñạo Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối, 

Cục Trồng trọt chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện quy hoạch và tổng kết vụ sản xuất mía 

ñường 2006-2007, dự kiến vào tháng 6 năm 2007. (Theo Cục Chế biến NLS&NM) 

Giá mía ti ếp tục gi ảm   

Giá mía tại các tỉnh ðồng bằng sông Cửu Long (ðBSCL) vẫn tiếp tục giảm mạnh. Nếu như ñầu vụ, 

thương lái mua mía 4- 5 triệu ñồng/công thì nay giảm xuống còn 2,5- 3 triệu ñồng/công. Mặc dù mía giảm 

giá mạnh nhưng vẫn ế ẩm, hàng tồn ñọng nhiều do ñúng vào vụ thu hoạch. 

Giá mía giảm một phần nguyên nhân do giá ñường bị xuống thấp - hiện chỉ còn từ 6.400- 6.800 

ñồng/kg so với mức 9.000- 10.000 ñ/kg cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, ñến thời ñiểm này, ña số các nhà 

máy ñường ñã mua ñủ nguyên liệu cho vụ sản xuất, một số nhà máy ñang phải cố sản xuất thêm ñể giải 

quyết lượng mía tồn trong dân. Trong khi ñó, ðBSCL ñang vào giai ñoạn cuối vụ sản xuất mía ñường 

2006-2007. ở Hậu Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Long An…, mía thu hoạch ñã gần xong. Hiện tại, huyện 

Cù Lao Dung (Sóc Trăng), Trà Cú (Trà Vinh) còn trên 7.000 ha mía quá lứa ñang thu hoạch nhưng tiến 

ñộ chậm do giá thấp. Vùng mía Cù Lao Dung (Sóc Trăng) chỉ mới thu hoạch ñược 3.200 ha, còn gần 

4.800 ha ñã quá lứa vẫn ñang “phơi mặt” trên ñồng… Tình hình này khiến nhiều dự báo cho rằng, giá 

mía sẽ còn tiếp tục giảm mạnh.  

Thành l ập Công ty c ổ phần Mía ñường Bourbon Tây Ninh  

Vừa qua, Công ty TNHH Mía ñường Bourbon Tây Ninh ñã ñược UBND tỉnh Tây Ninh cấp phép 

chuyển ñổi hình thức doanh nghiệp thành Công ty cổ phần với vốn ñiều lệ 1.419 tỷ ñồng và chính thức 

mang tên Công ty cổ phần Mía ñường Bourbon Tây Ninh (SBT).  

Sản phẩm chính của SBT là ñường tinh luyện (R.E) thương hiệu Mimosa chiếm khoảng 90% doanh 

thu của công ty và 18% thị phần ñường tinh luyện tại thị trường Việt Nam, tương ñương khoảng 6.4% 

tổng sản lượng ñường cả nước. 

Phụ phẩm mật rỉ trong quy trình sản xuất chiếm khoảng 6% và ñiện sản xuất  ñược tận dụng từ nguồn 

bã mía sau quá trình sản xuất ñường có doanh thu trung bình chiếm từ 4-5% của tổng doanh thu. ðiện 
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sản xuất, ngoài việc cung cấp cho nhu cầu của nhà máy phần còn lại ñược hòa vào lưới ñiện quốc gia 

với sản lượng có thể lên ñến 50-60 triệu KWh/năm. 

SBT hiện ñang sở hữu dây chuyền sản xuất mía ñường vào loại hiện ñại nhất theo công nghệ của tập 

ñoàn Bourbon với hệ thống kiểm soát và ñiều khiển hoàn toàn tự ñộng. Nhà máy có công suất ép 8.000, 

công suất thiết kế của giai ñoạn 2 là 16.000 tấn mía nguyên liệu/ngày. SBT cũng chủ ñộng nghiên cứu và 

áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ người nông dân về giống, vốn, phân bón…, ñầu tư vào các công trình 

giao thông thuỷ lợi nội ñồng tại các vùng nguyên liệu lớn ñể mở rộng nguồn nguyên liệu, tiến tới vận 

hành tối ña công suất, giảm giá thành, tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường. 

Trong 3 năm qua, nhà máy liên tục ñạt tốc ñộ tăng trưởng lợi nhuận cao. ðây là bước ngoặc có tính 

quyết ñịnh ñể SBT phát huy ñược tòan bộ thế mạnh của mình trên cả ba phương diện: Phát triển nông 

nghiệp, sản xuất, kinh doanh, ñồng thời mở rộng lĩnh vực ñầu tư sang tài chính cũng là một chiến lược 

của SBT trong thời gian tới. 

Công ty mía ñường Bourbon Tây Ninh ký k ết hợp tác chi ến lược với 17 doanh nghi ệp 

Ngày 23/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Mía ñường Bourbon Tây Ninh (SBT) ñã ký 

kết hợp tác chiến lược với 17 doanh nghiệp trong và ngoài nước sau khi ñược cấp phép chuyển ñổi hình 

thức doanh nghiệp thành công ty cổ phần với vốn ñiều lệ 1.419 tỷ ñồng. Trong số này có các ñối tác 

thương mại như: Công ty cổ phần Kinh ðô, Vinamilk, Bibica, Uni President, Thành Thành Công...; các 

ñối tác tài chính: Công ty chứng khoán Sacombank, CTCK ðại Việt, CTCK Thăng Long, CTCK Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ ðầu tư Vina Capital và Hà Nội Fund...; các ñối tác khác 

như Công ty bất ñộng sản Sacombank, Wings Logistic, Gilimex... 

Sau ñợt ký kết này các ñối tác chiến lược sẽ nắm giữ 24% cổ phần của SBT. Dự kiến SBT sẽ tiến 

hành các thủ tục pháp lý cho việc chào bán cổ phần lần ñầu ra công chúng vào giữa năm nay và sẽ 

chính thức niêm yết cổ phiếu trong năm 2007. 

Phú Yên:   Công ty TNHH công nghi ệp KCP thu mua mía ñường không phân lo ại  

Lâu nay, việc tiêu thụ nông sản chưa tìm ñược tiếng nói chung giữa nông dân với nhà máy. Tình hình 

này ñã xảy ra và kéo dài từ nhiều năm qua ở vùng nguyên liệu mía ñường tại các ñịa phương. Trước 

thực tế này, một cách thu mua khá mới ñã ñược áp dụng ở vùng nguyên liệu mía tỉnh Phú Yên, ñó là 

cách mua xô, không có phân loại…  

Những chiếc xe chở mía vào nhà máy ñường của Công ty TNHH công nghiệp KCP Việt Nam ñược 

chở ngay ñến bàn cân. Số cân của từng xe ñược ghi trên tờ phiếu, nông dân bán mía nhận tiền của nhà 

máy qua tờ phiếu, số tiền bán mía căn cứ trên số lượng mía cân ñược. Cách thu mua mía như thế ñược 

gọi là mua xô, ñã ñược nhà máy ñường KCP thực hiện từ hai vụ mía. 

Cho ñến vụ mía này, ña phần các nhà máy ñường áp dụng cách mua mía tính theo chữ ñường. Mức 

giá chuẩn ñưa ra ñược tính trên một tấn mía 10 chữ ñường. Chữ ñường cao hơn 10, giá mía sẽ cao hơn 

mức giá chuẩn và ngược lại. Với cách thu mua mía theo chữ ñường, lẽ ñương nhiên, một khâu có tính 

quyết ñịnh là phải tính toán chính xác chữ ñường. Tuy nhiên, ñiều ñặt ra ở ñây là, hầu hết các nhà máy 
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vẫn gặp trở ngại về thủ tục, thời gian tính chữ ñường, nhiều nông dân nghi ngờ về tính chính xác của 

việc tính toán. 

Ông K.V.S.R Subbaiah, Tổng giám ñốc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam cho biết: "Trước 

ñây, khi mua mía theo chữ ñường, tôi luôn nhận lời than phiền từ nông dân. Họ nói với tôi là họ không 

thể tin vào tính chính xác của chữ ñường. ðể nông dân an tâm ñầu tư vào cây mía, chúng tôi ñưa ra 

cách mua xô. Và thực sự nông dân phấn khởi". 

Ngay từ ñầu vụ, nhà máy ñưa ra mức giá thu mua từ 380-440.000 ñồng/tấn tuỳ theo cự ly vận 

chuyển. Trước khi ñưa ra giá thu mua, nhà máy ñã khảo sát chữ ñường trên vùng nguyên liệu 13.000 ha 

ở tỉnh Phú Yên. ðiều mà nhiều nông dân ưng ý là họ không phải gặp rắc rối như trước trong việc xác 

ñịnh chữ ñường, tránh những tiêu cực vốn rất dễ phát sinh ở khâu thu mua.  

Theo ông Bùi Văn Tiến, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên: "ở nhiều nhà máy ñường trên thế 

giới, nhà máy ñầu tư vùng nguyên liệu cho nông dân, bảo ñảm năng suất và chữ ñường cho phép cả 

nhà máy và nông dân có lãi. Cách thức mua xô nguyên liệu mía khá phù hợp vì ở ñó, việc tính toán chữ 

ñường là không cần thiết. Tuy nhiên, ở nước ta rất nhiều ý kiến trái ngược về cách mua xô, hạn chế của 

cách mua này là không khuyến khích những nông dân trồng mía chữ ñường cao. ðiều này ñòi hỏi nhà 

máy phải ñi kèm một cách quản lý phù hợp". 

Cũng theo ông K.V.S.R Subbaiah, trước Tết Nguyên ñán, chữ ñường dưới 10 nên phía nhà máy gặp 

bất lợi. Tất nhiên, có thời ñiểm thì bù lại ñược. Chúng tôi ñưa ra yêu cầu phía nông dân nhập mía vào 

nhà máy phải tránh tạp chất quá cao. Ngoài ra, sẽ có thêm nhiều ñầu tư ñể nông dân nâng năng suất, 

chữ ñường mía. 

ðể thực hiện ñiều này, năm vừa qua, nhà máy ñường KCP ñã ñầu tư 70 tỷ ñồng phát triển vùng 

nguyên liệu bao gồm hỗ trợ nông dân giống mía, phân bón và tiền mặt. Hiện nay, tình hình thua lỗ sản 

xuất mía ñường ñang là áp lực lớn ñối với các nhà máy. Giải quyết thực tế này cần bắt ñầu từ ñầu tư 

vùng nguyên liệu và cách thu mua hợp lý. 

Công ty c ổ phần ñường Hi ệp Hòa: Hợp ñồng bao tiêu 260.000 ñồng/tấn mía  

Công ty cổ phần Mía ñường Hiệp Hòa (huyện ðức Hòa, Long An) ñã tổ chức ký hợp ñồng bao tiêu 

mía ñường niên vụ 2007-2008 với nông dân với giá 260.000 ñồng/tấn mía có 10 chữ ñường, ñể khuyến 

khích nông dân sản xuất và ổn ñịnh nguồn nguyên liệu chế biến niên vụ 2007-2008 từ 300.000 ñến 

350.000 tấn mía cây. 

Ngoài ra, Công ty còn áp dụng chính sách khuyến khích như vùng mía có cự ly vận chuyển ñến 20 

km ñược cộng thêm vào ñơn giá 10.000 ñồng/tấn mía. ðối với những ñơn vị, hộ nông dân thực hiện 

hoàn thành tốt hợp ñồng ñạt 100% và ñúng lịch thu hoạch trong hợp ñồng, Công ty sẽ thanh toán bổ 

sung vào giá mía như sau: sản lượng dưới 500 tấn, có từ 8 ñến 11 chữ ñường sẽ ñược cộng thêm vào 

ñơn giá từ 4.000 ñến 6.000 tấn, sản lượng từ 500 tấn trở lên ñơn giá ñược cộng thêm từ 8.000 ñến 

10.000 ñồng/tấn mía. ðối với những hộ trồng mía hoàn thành hợp ñồng 100%, ñạt năng suất bình quân 

80 tấn/ha trở lên và mía ñạt 9 chữ ñường ñược thanh toán bổ sung vào giá thu mua mía theo hợp ñồng 

thêm 2.000 ñồng/tấn. 
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Nhờ vậy, từ ñầu tháng 4/2007 ñến nay, Công ty ñã ký hợp ñồng bao tiêu ñược gần 2.000 ha mía ở 

các huyện ðức Hòa, ðức Huệ, Thủ Thừa./. 

H�u Giang: Có 33 hộ nông dân tr ồng mía ñạt năng su ất trên 200 t ấn/ha  

Theo Công ty cổ phần Mía ñường Cần Thơ (Casuco), trong vụ mía 2006-2007 vừa qua tại tỉnh Hậu 

Giang có 33 hộ nông dân trồng mía ñạt năng suất trên 200 tấn/ha. Cá biệt có hộ ông Nguyễn Văn Nhị ở 

khu vực 8 phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy trồng mía ñạt năng suất 251 tấn/ha. 

ðể ñạt ñược năng suất cao này, tất cả những nông dân này ñều ứng dụng triệt ñể các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật do Trung tâm Khuyến nông của Casuco ñưa ra như sử dụng giống mía mới, thực hiện chăm 

sóc, bón phân theo theo sự hướng dẫn của các cán bộ kỹ thuật Casuco. Tuy nhiên, do thời tiết không 

thuận lợi như hiện tượng mía trỗ cờ sớm và nạn rầy ñầu vàng tấn công trên diện rộng ñã làm cho năng 

suất mía bình quân giảm, số hộ dân trồng mía có năng suất ñạt trên 200 tấn/ha giảm hơn vụ mía trước 

tới 31 hộ (vụ trước có 64 hộ). Năng suất cao nhất trong vụ mía năm nay cũng bị ñã giảm tới 35 tấn/ha so 

với vụ trước, (năng suất cao nhất của vụ trước là 286 tấn/ha). Từ những ñiều kiện khách quan nói trên 

nên ñã có tới 21 hộ dân là thành viên của Câu lạc bộ 200 tấn trong vụ mía trước ñã “rớt hạng”, trong khi 

vụ này chỉ có 18 hộ dân mới trồng ñạt năng suất trên 200 tấn/ha ñưa tổng số thành viên của Câu lạc bộ 

từ 64 thành viên (của vụ mía trước) còn lại 61 thành viên trong vụ này. Những nông dân là thành viên 

của Câu lạc bộ 200 tấn sẽ ñược Casuco cấp học bổng cho các con em từ 200.000 ñồng/suất ñến 2 triệu 

ñồng/suất, ñược mời tham quan học tập kinh nghiệm. Những thành viên này còn ñược cấp giống mía 

mới trồng trình diễn, cấp bã bùn làm phân bón và cung cấp các giống ñậu ñể trồng xen với mía trong vụ 

mía tới này./. 

ð�ng Nai:  Xuất kh ẩu ñường tinh luy ện bằng c ả năm 2006 
 Từ ñầu năm ñến nay, Công ty cổ phần ñường Biên Hòa, tỉnh ðồng Nai ñã xuất khẩu 5.000 tấn 

ñường tinh luyện sang các nước trong khu vực ASEAN, khu vực Trung ðông, Trung Quốc và Liên bang 

Nga với trị giá hơn 2 triệu USD, bằng tổng kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2006 và ñạt hơn 33% kế 

hoạch xuất khẩu cả năm.  
ðể chủ ñộng nguồn ñường thô sản xuất ñường tinh luyện, trong những năm qua, Công ty cổ phần 

ðường Biên Hòa ñã ñầu tư hơn 300 tỷ ñồng xây dựng nhà máy sản xuất ñường thô ở tỉnh Tây Ninh với 

công suất 90.000 tấn sản phẩm/ năm và xây dựng vùng chuyên trồng mía 1.000 ha ñể ñưa vào sản xuất 

ñường thô. Ngoài vùng nguyên liệu trên, Công ty ñường Biên Hòa còn ký hợp ñồng với các nhà máy chế 

biến ñường thô nội ñịa và nếu thiếu sẽ nhập khẩu. Hiện Công ty cổ phần ñường Biên Hòa sản xuất và 

ñưa ra tiêu thụ trên thị trường trong nước gần 20 chủng loại ñường ñóng gói, chiếm từ 60 ñến 70% thị 

phần trong nước và liên tục trong 10 năm liền ñược ñược người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam 

chất lượng cao. Trong năm nay, Công ty cổ phần ðường Biên Hòa phấn ñấu sản xuất 76.000 tấn ñường 

các loại với doanh số hơn 600 tỷ ñồng, trong ñó có 15.000 tấn ñường tinh luyện xuất khẩu với kim ngạch 

khoảng 6 triệu USD./.  

Long An:  Nỗi băn kho ăn của người trồng mía  

Trong những ngày kết thúc thu hoạch vụ mía 2006-2007, nếu ai có ñến các huyện vùng chuyên canh 

mía ñó là Bến Lức, ðức Hòa, ðức Huệ và Thủ Thừa (tỉnh Long An) mới hiểu ñược nỗi  băn khoăn của 

những người trồng mía, bởi giá cả còn bấp bênh, nông dân trồng mía luôn chịu thiệt thòi. Vì vậy, hiện 
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nay sau khi thu hoạch xong nhiều hộ nông dân vẫn chưa mạnh dạn ñầu tư vốn vào ñể chăm sóc gốc, 

nhiều diện tích mía ñã thu hoạch xong 1, 2 tháng nay vẫn chưa ñược bón phân, cho ñất vào gốc. Vì vậy, 

vụ mía năm 2007-2008 này tỉnh phải có biện pháp ñể ñảm bảo ñạt 1 triệu tấn mía nguyên liệu cung cấp 

cho 2 nhà máy ñường Hiệp Hòa và Bến Lức chế biến. 

Một nông dân ở xã Lương Bình cho biết: “Gia ñình ñã trồng mía hơn 10 năm nay, nhưng chỉ duy nhất 

vụ mía 2005-2006, giá ñột biến tăng từ 190.000 tăng lên 300.000 ñồng/tấn, cuối vụ tăng lên hơn 650.000 

ñồng/tấn là lãi ñược 5 triệu ñồng/ha, những năm còn lại ñều không có lãi”. Anh Võ Văn Bình, ở xã Lương 

Hòa, huyện Bến Lức cho biết thêm: anh có 2,5 ha mía, năm nay thu hoạch vụ thứ 2, năng suất ñạt gần 

70 tấn/ha, tăng hơn năm trước 20 tấn, nhưng khi ñem bán cho nhà máy ñường Bến Lức thì chỉ ñạt 8 chữ 

ñường thấp hơn năm trước 1 chữ ñường, nên cũng không có lãi. Niên vụ 2006-2007 toàn tỉnh Long An 

có hơn 15.700 ha mía, tăng gần 500 ha so với năm trước. Do giá mía năm trước tăng cao nên nhiều hộ 

ñổ xô vào trồng mía, nhưng năm nay giá thu mía lại giảm nên ñã có nhiều hộ trồng mía bị thua lỗ, nhất là 

ñối với những hộ phá gốc trồng lại. 

Tìm hiểu nguyên nhân, nhiều nông dân cho biết: mía năm nay năng suất mía ñạt trung bình từ 60 ñến 

65 tấn/ha, cá biệt ñạt từ 80 ñến 100 tấn/ha, tăng hơn vụ năm trước bình quân 5 tấn/ha, mía không ñến 

nỗi xấu, nhưng khi ñưa mía vào thử chữ ñường thì chữ ñường lại quá thấp. Cho nên dù năng suất ñạt 

cao nông dân vẫn phải lo lắng khi bán mía cho nhà máy.  

Phòng kinh tế ở các huyện Bến Lức, ðức Hòa, Thủ Thừa cho biết: vụ mía năm nay, nông dân trúng 

mùa: cả diện tích, năng suất ñều tăng hơn năm trước, ngược lại mía ñem bán cho nhà máy thì chữ 

ñường lại thấp so với năm trước và cũng là những giống mía năm trước, cho nên năm nay trên 90% diện 

tích mía ñạt từ 6 ñến 8 chữ ñường, giá thu mua rất thấp, nhiều hộ nông dân thua lỗ, nhất là những hộ 

trồng mới. Chính vì vậy, hiện nay nông dân trồng mía ở huyện Bến Lức, ðức Hòa, ðức Huệ và Thủ 

Thừa rất băn khoăn và còn ngần ngại chưa mạnh dạn bỏ vốn ra ñầu tư cho cây mía kể cả ñóng góp gia 

cố các tuyến ñê bao ngăn lũ cho vùng chuyên canh mía trước mùa mưa./. 

Trà Vinh:  Bọ rầy ñầu vàng xu ất hiện trở lại gây h ại cây mía  

Hiện nay, tại vùng mía nguyên liệu thuộc hai huyện Trà Cú và Tiểu Cần (Trà Vinh) bọ rầy ñầu vàng 

xuất hiện trở lại, gây hại hơn 350 ha mía ñang ở giai ñoạn từ 40- 60 ngày tuổi. Tập trung chủ yếu ở các 

xã An Quảng Hữu, Hàm Giang, Lưu Nghiệp Anh, Thanh Sơn và Ngãi Xuyên (huyện Trà Cú).  

Nhằm hạn chế thiệt hại, Công ty mía ñường Trà Vinh phối hợp với Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, 

chính quyền cơ sở 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. Tranh thủ mía ñang ở trong giai ñoạn còn thấp, 

thuận tiện cho công tác phòng trị, các ñịa phương tiến hành huy ñộng lực lượng, phương tiện tại chỗ 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… không ñể lây lan trên diện rộng. 

Niên vụ mía 2006- 2007 vừa qua, bọ rầy ñầu vàng lần ñầu tiên xuất hiện phá hại mía ở các tỉnh trong 

khu vực ñồng bằng sông Cửu Long trên diện rộng. Riêng tại Trà Vinh có trên 1.200 ha mía bị nhiễm bọ 

rầy ñầu vàng, làm giảm từ 20- 40% năng suất./. 
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Trà Vinh:  Trồng mía thu lãi 20 tri ệu ñồng/ha  

Huyện Trà Cú, vùng nguyên liệu mía lớn nhất trong tỉnh, ñã thu họach dứt ñiểm trên 4.200 ha mía, 

bằng 88% diện tích trồng trong niên vụ mía 2006-2007. Tuy năng suất mía năm nay giảm 5 tấn/ha, chỉ 

ñạt 95 tấn/ha do ảnh hưởng của dịch bọ rầy ñầu vàng, nhưng bù lại giá bán mía theo hợp ñồng ñược giá 

từ 3.500 - 3.700 ñồng/kg. Thu nhập của nông dân trồng mía ñạt bình quân 34 triệu ñồng/ha, lãi ròng 20 

triệu ñồng/ha. Những ngày gần ñây giá mía nguyên liệu ở Trà Vinh liên tục sụt giảm, thương lái ñến mua 

tại ruộng nếu nhận cả khâu thu hoạch, vận chuyển chỉ có giá từ 310 - 330 ñồng/kg, giảm bình quân 150 

ñồng/kg so với cùng thời ñiểm này năm trước. Tuy nhiên Nhà máy ñường Trà Vinh vẫn bảo lưu mua giá 

mía sạch, loại 10 chữ ñường tại bàn cân nhà máy 370 - 380 ñồng/kg, giảm 45 ñồng/kg so ñầu vụ, nhưng 

vẫn ñảm bảo mức lãi khá cho nông dân.  

Cùng với thu họach nhanh hết diện tích, nông dân vùng mía nguyên liệu huyện Trà Cú cũng ñã tiến 

hành dọn bãi, lưu gốc mía cho niên vụ mía năm tới, trên diện tích 3.700 ha, toàn huyện sẽ mở rộng thêm 

diện tích ñạt mức 5.000 ha trong niên vụ mới./ 

Qu�ng Ngãi:  Niên vụ mía 2006-2007- Năng su ất và ch ất lượng tăng  

Sau hơn 3 tháng bước vào ép mía 2006-2007, tính ñến thời ñiểm này sản lượng mía thu mua của 2 

nhà máy ñường Quảng Phú và Phổ Phong (thuộc Công ty Cổ phần ðường Quảng Ngãi) ñược trên 

231.000 tấn, với chữ ñường bình quân ñạt 10,03% (CCS). Dự kiến khi kết thúc vụ sản lượng thu mua 

của 2 nhà máy này sẽ ñạt ñược 328.000 tấn. 

So với cùng kỳ vụ trước thì sản lượng mía thu mua trong vụ này tăng 38.957 tấn, về chữ ñường cũng 

tăng 0,54% nhưng do giá ñường giảm nên giá mía thu mua tại ruộng thời ñiểm này là 365.500 ñồng/tấn 

10 CCS, giảm 85.000 ñồng/tấn sơ vơí vụ trước. 

 Nguyên nhân năng suất, chất lượng mía vụ này tăng là do tình hình thời tiết trong năm 2006 thuận 

lợi, cây mía sinh trưởng và phát triển tốt; ñồng thời giá mía vụ trước ở mức cao (450.000 ñồng/tấn, cao 

nhất trong vòng 30 năm trở lại ñây) người trồng mía có lãi nên mạnh dạn ñầu tư trồng và chăm sóc mía. 

Bên cạnh ñó, công tác ñầu tư vùng mía cũng ñã ñược các ñịa phương và các nhà máy quan tâm nhiều 

hơn. 

Tháng 4 ở vùng mía  Cam Ranh  

Năm nay vụ mía ñến sớm. ðầu tháng 2 nông dân bắt ñầu thu hoạch. Tháng 4, bước vào thu hoạch 

mía chính vụ. Những vùng nguyên liệu mía của thị xã Cam Ranh ñược xem là vùng nguyên liệu mía dồi 

dào, trọng ñiểm của tỉnh. Ông Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nông dân rất 

vui vì người trồng mía không phải lo ñầu ra cho cây mía do Nhà máy ðường (NMð) Cam Ranh có xe tải 

chở mía tận chân ruộng. Ông cho biết: Diện tích mía của thị xã khoảng 4.500 ha, sản lượng mía hàng 

năm khoảng 200 nghìn tấn mía cây. Vụ mía năm 2001 ñể lại nhiều nỗi buồn cho người dân thị xã, mía 

bán không ñược, ñến nỗi các lò che cũng không dám mua. Vụ mía năm vừa qua, mía bắt ñầu có giá. Giá 

mía cao, người trồng mía rất vui, không phải lo tư thương và các lò che mía ép giá. Những vùng mía nổi 

tiếng của thị xã như Cam Thành Nam, Cam Phước ðông, Cam Phước Tây, Cam Thành Bắc… tiến ñộ 

thu hoạch mía rất nhanh, khả năng ñến cuối tháng 4 sẽ thu hoạch xong. Ông còn cho biết thêm, rút kinh 
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nghiệm năm ngoái bị tư thương ép giá, năm nay người trồng mía ñã sớm ký hợp ñồng với NMð Cam 

Ranh nên hầu hết lượng mía của thị xã ñều bán cho Nhà máy, lượng mía bán cho các lò che rất ít. Mấy 

năm trước, toàn thị xã có khoảng trên 50 lò che hoạt ñộng, mùa mía năm nay, cơ chế thu mua của NMð 

rất thoáng, người dân thích bán mía cho Nhà máy hơn lò che vì giá thu mua ñầu vụ cao, ở mức 225 

nghìn ñồng/tấn mía cây 10 chữ ñường. Với giá mía này, người dân ñã có lãi, trừ các khoản chi phí, mỗi 

héc-ta mía người trồng mía cầm chắc trong tay khoảng 5 triệu ñồng.  
Xu hướng người dân Cam Ranh bán mía cho NMð ngày càng tăng. Nếu như niên vụ mía 2001 - 

2002, người trồng mía ñăng ký bán mía cho nhà máy chỉ khoảng 15 nghìn tấn, ñến niên vụ 2002 - 2003 

ñã tăng lên 55 nghìn tấn, và niên vụ mía năm nay người dân ñăng ký bán 88 nghìn tấn mía cây cho nhà 

máy. ðây là một dấu hiệu ñáng mừng. Không chỉ Cam Ranh, người dân tại các vùng trọng ñiểm mía ở 

Diên Khánh, Ninh Hòa cũng rất phấn khởi vì giá mía năm nay rất cao. Năm nay, Diên Khánh trồng 

khoảng 2.105 ha mía trên ñịa bàn 9 xã, mỗi xã chỉ có khoảng vài chục ha. Giá mía năm nay cao hơn mọi 

năm, tuy nhiên, tiến ñộ thu mua của NMð Cam Ranh tại các vùng trọng ñiểm mía còn chậm.  
Nhà máy ñường Cam Ranh có công suất 6.000 tấn mía cây/ngày ñang thu mua lượng mía nhiều 

nhất trong tỉnh. Nhà máy bắt ñầu ñi vào hoạt ñộng từ ngày 9-2, với công suất tối ña là 5.500 tấn mía 

cây/ngày. Từ ngày nhà máy bắt ñầu khởi ñộng ñến nay, lượng mía cây ñổ về khoảng 280 nghìn tấn. 

Giám ñốc Nhà máy cho biết: Nhà máy ñang khẩn trương chạy hết công suất ñể kịp tiến ñộ thu hoạch 

của bà con nông dân. Niên vụ mía năm nay, bà con nông dân trong tỉnh ñã hợp ñồng ñăng ký bán 

cho Nhà máy 88 nghìn tấn/585 nghìn tấn. ðể thu mua mía nhanh, thoáng, Nhà máy ñã sắp xếp lịch 

thu mua cho từng hộ, chú ý thu mua sớm ở những vùng mía gốc ñã thu ñến vụ thứ 2 nhằm giúp cho 

người dân kịp trồng lại cho vụ mía sau. Hiện tại, nhà máy có khoảng 170 chiếc xe tảI vận chuyển 

mía theo lịch, mỗi chiếc có trọng tải từ 12 ñến 28 tấn. Một ngày mỗi xe vận chuyển cao nhất 1,5 

chuyến.  
ðổi thay ở vùng mía Pác Phéc 

Vùng mía Pác Phéc thuộc thị trấn Tà Lùng huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng có truyền thống trồng 

mía. Nhưng cây mía thực sự ñem lại hiệu quả cao cho người nông dân nơi ñây chỉ từ khi nhà máy 

ñường Phục Hòa ñi vào sản xuất, nhất là giá cả nguyên liệu ñã tăng trong vụ ép năm nay.  
Cả vùng Pác Phéc có hơn 60 ha ñất canh tác tập trung trồng mía nguyên liệu. Với kinh nghiệm 

sản xuất lâu ñời, cùng với việc tiếp cận nhiều giống mía mới, có năng suất cao như Rốc 22, Rốc 16, 

MI5… nên năng suất cây mía ở ñây ñạt rất cao, trên 65 tấn/ha. Theo ông Ma Trung Lập - Phó Giám 

ñốc Công ty cổ phần mía ñường Phục Hòa cho biết, làng Phục Hòa có thể cung cấp cho nhà mày 

khoảng 40 ngàn tấn mía trị giá trên 1,6 tỷ ñồng vào thời ñiểm hiện nay.  
Cây mía ñã thực sự mang lại nguồn vui lớn cho người nông dân nơi ñây. Anh Bàng Văn Cón, 

nguyên là Chủ tịch UBND thị trấn Tà Lùng, cho biết cơ ngơi mà anh có ñược hôm nay tất cả ñều 

trồng mía. Mỗi năm, gia ñình anh thu hoạch từ 50-70 tấn mía thu về vài chục triệu ñồng. Anh không 

chỉ xây ñược ngôi nhà khang trang mà còn cả xe công nông, xe máy, và các vật dụng cần thiết khác 

cho gia ñình. Không chỉ có anh Cón, nhiều nông dân khác ở làng như ông Lý Văn Lảng, Hà Văn Tấn, 

chị Nông Thị Bình hàng năm cũng thu trên 100 tấn mía, thu về vài chục triệu ñồng. Cả xóm Pác 

Phéc có 112 hộ thì bây giờ chỉ còn 17 hộ nghèo do thiếu ñất canh tác, có 90% nhà xây cấp 4, không 

còn tình trạng nhà tranh dột nát. Trong xóm có ñường ô tô ñến cánh ñồng thu nguyên liệu mía, cả 

xóm ñã mua 2 ô tô chở nguyên liệu mía. Sự phấn khởi hiện lên trên mỗi gương mặt người dân nơi 

ñây. Ông Hà Văn Dểu, 81 tuổi, tâm sự: “ Làng Pác Phéc giờ ñã ñổi thay nhiều lắm, nhà nước mở 

ñường ô tô ñến tận xóm, xây dựng trường học. Có tiền từ cây mía, bà con rất phấn khởi, ñã xây 

dựng nhà cửa khang trang.”  
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ở vùng Pác Phéc nói riêng và vùng nguyên liệu mía nơi ñây nói chung ñã trải qua nhiều thăng 

trầm. Có những năm, giá cả nguyên liệu thấp, lại vướng phải một số vụ tiêu cực khi thu mua mía ñã 

làm người dân nản lòng. Nhưng từ những năm gần ñây, nhờ áp dụng cung cách làm ăn mới ñã tạo 

ñược sự tin tưởng trong người dân và hiểu quả cũng cao hơn hẳn những năm trước.  
Ông ðàm Eng - Bí thư huyện ủy Phục Hòa cho biết: “Từ thực tế và truyền thống lâu ñời, huyện 

Phục Hòa vẫn tiếp tục chương trình phát triển cây mía. Không chỉ vùng Pác Phéc mà cả vùng 

nguyên liệu sẽ ñem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân, góp phần lớn vào công cuộc ñổi mới ở 

Phục Hòa.” 

Hoà Bình:  Mía lên vùng cao - ñồng bào thoát nghèo  

Qua khỏi dốc Cun, chớm ñến ñầu huyện Cao Phong (Hoà Bình) hình ảnh ñầu tiên ñập vào mắt người 

ñi ñường là những cánh ñồng mía bạt ngàn tưởng chừng như dài xa vô tận. Cao Phong cũng là nơi duy 

nhất trong tỉnh có ñược những cây mía, mập và to ñến vậy. Ông Phạm Hồng Quân (Trưởng phòng kinh 

tế huyện Cao Phong) cho biết: "Mấy năm về trước ñây là cây vượt dốc ñói, nghèo của ñồng bào, chứ 

bây giờ nhiều người ñã giàu lên nhờ mía rồi". 

Quả thật, sự trù phú của Cao Phong thể hiện ngay từ con ñường ñi của huyện khi bất cứ phương 

tiện nào cũng có thể chạy băng băng trên con ñường dải nhựa bê tông rộng rãi, phẳng lì. Những 

thành quả ñó có công rất lớn trong việc ñưa cây mía lên trồng trên ñất Cao Phong. Người dân ở ñây 

bắt ñầu trồng mía vào ñầu những năm 90, khi ñó diện tích vào khoảng gần 1.000ha (trong ñó có cả 

mía nguyên liệu phục vụ cho nhà máy mía ñường). ðến năm 2003-2004 thì diện tích mía bắt ñầu ñi 

vào ổn ñịnh ở mức trên dưới 1.600ha. Sau khoảng gần 20 năm thì diện tích này ñã tăng lên trên 

2.000ha. Mía ñược trồng tập trung nhiều ở các xã: Dũng Phong, Nam Phong, Tân Phong, Bắc 

Phong và khu vực Thị trấn. Trước kia, Cao Phong ñã xây dựng nên vùng nguyên liệu phục vụ cho 

nhà máy mía ñường của Hoà Bình, do hiệu quả kinh tế thấp, ñồng bào ñứng ra tự trồng và tự tiêu 

thụ . Cây mía lại là cây có thể trồng quanh năm và chịu ñược thời tiết khắc nghiệt hơn so với cây 

lúa. Bởi vậy, vài năm trở lại ñây, nhiều diện tích lúa một vụ ở Cao Phong ñồng bào ñã tự ñộng 

chuyển sang trồng mía. Chỉ tính riêng ñầu năm 2007, diện tích chuyển ñổi sang trồng mía từ ñất một 

vụ ñã lên ñến gần 160ha. Với một vòng ñời sống của cây mía là 2-3 năm, ñồng bào chỉ mất công 

ñầu tư ở thời ñiểm ban ñầu. Tính trung bình trừ tất cả chi phí ñồng bào cũng thu về ñược từ 30 ñến 

35 triệu ñồng/ha/vụ. Hình thức tiêu thụ sản phẩm của người trồng mía vẫn là bán cho các thương 

nhân. Nhưng theo nhận ñịnh của ñồng bào, khác với cam, cây mía lại rất dễ bán và hiếm khi xảy ra 

hiện tượng ép giá. Chính ñiều ñó ñã giải thích tại sao ở Cao Phong cây mía lại ñược ưa chuộng như 

vậy. Nhưng có lẽ kết quả to lớn ở công cuộc chuyển ñổi cơ cấu cây trồng của huyện Cao Phong 

chính là ñã thay ñổi ñược tập quán cố hữu của ñồng bào miền núi. Người dân Cao Phong ñã hết lo 

sợ việc không trồng lúa biết lấy gì mà ăn. Trường hợp của anh Mai Văn Bình tại xóm Tiến Lâm xã 

Bắc Sơn là một ví dụ ñiển hình. Anh ñang làm chủ một trang trại rộng khoảng 21 ha. Trong ñó có 17 

ha mía, 17 bò lai Sind nuôi nhốt, 8 trâu, 4 ha cỏ voi. Anh ñã tạo việc làm thường xuyên cho 15 người 

với ngày công là 25.000ñồng. Chỉ tính riêng tiền lãi từ mía hàng năm anh ñã có trong tay vài trăm 

triệu. ðó chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp giàu lên từ mía ở Cao Phong. Cây mía thực sự là 

cây góp phần xoá ñói, giảm nghèo ở Cao Phong. Mía là cây chuyển ñổi cơ cấu cây trồng bền vững 

nhất của tỉnh Hoà Bình trong nhiều năm qua. Nó ñã làm cho mức thu nhập bình quân ñầu người của 

huyện Cao Phong lên ñến 4,7triệu ñồng người/năm./. 
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TIN THẾ GIỚI 

SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Cung ñường th ế giới niên v ụ 2007/08 có th ể dư thừa 9,48 tri ệu tấn 

Theo dự ñoán của nhà phân tích và môi giới Kingsman SA, cung ñường thế giới trong niên vụ 

2007/08 sẽ thặng dư ở mức 9,48 triệu tấn, tăng so với mức dự ñoán 8,78 triệu tấn trong niên vụ 2006/07. 

Dự ñoán trên của ông Kingsman ñược ñưa ra dựa trên cơ sở sản lượng ñường toàn cầu trong niên 

vụ 2007/08 ở mức 165,42 triệu tấn (tăng 2,6%), trong khi tiêu thụ ở mức 155,93 triệu tấn (tăng 2,3%). 

Dự ñoán, sản lượng ñường niên vụ 2007/08 của ấn ðộ ở mức 26 triệu tấn (tăng so với 25 triệu tấn 

niên vụ 2006/07), của Braxin là trên 28 triệu tấn, Trung Quốc 12 triệu tấn, Thái Lan 7,6 triệu tấn, Ôxtrâylia 

5,35 triệu tấn và Cuba 1,61 triệu tấn, trong khi của Liên minh châu Âu và Nam Phi giảm. 

Ông Kingsman nói rằng, cung ñường thế giới dư thừa sẽ gây sức ép lên thị trường ñường thế giới 

trong năm 2008 hoặc năm 2009. Giá ñường thế giới hiện ñã giảm xuống mức khoảng 9,55 xu Mỹ/lb (1 lb 

= 0,454 kg).  

(AP, 24/4/2006) 

Giá ñường tại Niu Yoóc gi ảm xuống mức th ấp nh ất trong 19 tháng qua  

Do hoạt ñộng bán ra của giới ñầu cơ, giá ñường thô giao tháng 5/07 ñã giảm 0,27 xu Mỹ (2,6%) 

xuống 9,85 xu/lb (1 lb=0,454 kg), mức thấp nhất trong 19 tháng qua, sau khi ñã ñược giao dịch ở mức 

9,83-9,99 xu. Như vậy, lần ñầu tiên kể từ tháng 8/06, giá ñường ñã giảm xuống mức dưới 10 xu/lb. 

Giới thương gia dự báo giá ñường trong các tuần tới sẽ tiếp tục giảm. Theo một chuyên gia phân tích, 

nguyên nhân dẫn tới xu hướng ñường giảm giá là do Braxin -nhà sản xuất ñường hàng ñầu thế giới- sắp 

bước vào vụ thu hoạch mía. Theo Tổ chức ñường quốc tế, sản lượng mía ñường niên vụ 2007/08 của 

Braxin ước tăng 10,5%. 

Ngoài ra, một nhân tố nữa khiến ñường giảm giá là do ấn ðộ thực hiện chính sách hỗ trợ xuất khẩu 

ñường. Bộ trưởng Nông nghiệp ấn ðộ, Sharad Pawar cho biết, chính phủ nước này ñã thông qua kế 

hoạch khuyến khích trọn gói ñối với các nhà máy ñường ñể ñẩy mạnh xuất khẩu. 

Trong vụ thu hoạch kết thúc vào tháng 9/07, sản lượng ñường của ấn ðộ -nước tiêu thụ ñường nhiều 

nhất thế giới- dự kiến sẽ tăng 30% so với vụ trước, ñạt 25 triệu tấn. Trong khi ñó, tại thị trường Luân 

ðôn, do hoạt ñộng bán ra của giới ñầu cơ, giá ñường giao tháng 5/07 ñã giảm 5 USD so với phiên giao 

dịch trước, xuống 336,6 USD/tấn.  

(AFP, 14/4/2007) 

Nhu cầu nh ập kh ẩu ñường của Trung Qu ốc sẽ ngày càng t ăng  
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Tổng thư ký Hiệp hội ñường Trung Quốc, ông Jiao Nianmin cho biết, ñến năm 2010, Trung quốc sẽ cần 

nhập khẩu khoảng 2 triệu tấn ñường ñể ñáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. ðến thời ñiểm ñó, Trung Quốc 

sẽ có vị trí quan trọng, chi phối sự biến ñộng thị trường ñường thế giới . 

Dự báo ñến năm 2010, sản lượng ñường của Trung Quốc sẽ ñạt 14 triệu tấn trong khi nhu cầu sẽ ñạt 

16 triệu tấn, như vậy thị trường sẽ thiếu 2 triệu tấn.  

Trong 5 năm qua, tiêu thụ ñường của Trung Quốc ñã tăng 7,6%, trong khi GDP tăng hơn 9%. 

Trong quá trình ñàm phán ñể gia nhập WTO, nhiều nước ñã yêu cầu Trung Quốc mở cửa thị trường 

ñường nhiều hơn nhưng ông Jiao Nianmin cho rằng cách tốt nhất ñể thực hiện ñiều ñó là các tổ chức quốc 

tế nên hỗ trợ phát triển thị trường ñường Trung Quốc thay vì chỉ yêu cầu mở cửa thị trường nhập khẩu 

nhiều hơn. 

Hiện nay, Trung Quốc ñang thực hiện chương trình sử dụng ethanol và sẽ xây dựng   ngành sản xuất 

ethanol từ ñường ñể có thể cải thiện nguồn cung tại thị trường nội ñịa.  

(AP, 10/4/07) 

Nam Phi:  sản lượng ñường niên v ụ 2007/08 dự kiến ñạt 2,5 tri ệu tấn 

Theo báo cáo của tuỳ viên Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Pretoria, Nam Phi, sản lượng ñường của 

nước này niên vụ 2007/08 ước ñạt 2,5 triệu tấn ñường thô, tăng cao so với 2,3 triệu tấn niên vụ trước. 

Dự kiến, tổng sản lượng mía ñường tăng từ 20,3 triệu tấn niên vụ 2006/07 lên 20,75 triệu tấn.  

Niên vụ 2006/07, sản lượng mía thu hoạch của Nam Phi ñạt 20,3 triệu tấn, sản lượng ñường ñạt 2,3 

triệu tấn, ñều thấp hơn mức tương ứng 21 triệu tấn mía và 2,6 triệu tấn ñường thô của niên vụ trước ñó 

2005/06. Một kịch bản tương tự dự kiến sẽ xảy ra trong niên vụ tới 2007/08 với sản lượng mía ước ñạt 

20,75 triệu tấn và 2,5 triệu tấn ñường thô. Khối lượng ñường xuất khẩu của vụ này sẽ vào khoảng 1,2 

triệu tấn sau khi ñã xuất khẩu gần 1,3 triệu tấn vụ 2006/07. ðiều không may ñối với ngành mía ñường là 

mức giá kỷ lục ñạt ñược trong vụ 2006/07 chắc chắn sẽ không xảy ra.   

Vụ ép mía 2006/07 ñã bắt ñầu chậm hơn do mưa lớn kéo dài từ giữa tháng 12/2006, chấm dứt tình 

trạng khô hạn và thiếu nước tưới ở Mpumalanga. Tuy nhiên, trời mưa liên tục ñã có ảnh hưởng tiêu cực 

tới vụ mùa vì thiếu ánh nắng mặt trời và sức nóng cần thiết. ðiều này lý giải tại sao tỷ lệ ñường/mía thấp 

hơn mọi khi do hàm lượng sucrosơ trong mía thấp. 

Vụ 2007/08 bắt ñầu vào tháng 4/2007 với diễn biến thời tiết ban ñầu tương ñối thuận lợi và vụ mùa có 

một sự khởi ñầu khá tốt. Những cơn mưa không mong ñợi ñã ñổ xuống từ ñầu năm nhưng sẽ không hại 

gì tới vụ mùa tới.  

(Reuters, 17/04/2007) 

Dự báo sản lượng ñường của Anh  
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Theo British Sugar – nhà cung cấp ñường hàng ñầu của Anh và là chi nhánh của Associated British 

Foods- công tác gieo trồng củ cải ñường của nông dân ñã hoàn tất trong ñiều kiện thời tiết thuận lợi. Tuy 

nhiên, còn quá sớm ñể ñưa ra bất kỳ dự báo nào về sản lượng vụ mùa này.  

Diễn biến thời tiết tốt khiến nông dân bắt ñầu công tác gieo trồng sơm hơn mọi năm. Mặc dù vậy, hiện 

nay, thời tiết lại ñang khô ráo và theo nhà phân tích Susan Twining của công ty tư vấn ADAS, ñiều này 

có thể gây khó khăn cho cây trồng vì ảnh hưởng tới hiệu quả của một số loại thuốc diệt cỏ.  

Công ty ñường Anh chưa ñưa ra lời bình luận nào về tổng diện tích vụ mùa và theo một chuyên gia 

của công ty diện tích sẽ cao hơn chút ít so với 110.000 ha năm ngoái. Tuy nhiên, hội nông dân Anh cho 

biết, tổng diện tích gieo trồng có thể sẽ giảm vì môi trường kinh doanh trở nên nghiêm ngặt hơn sau 

những cải cách về cơ chế giảm giá ñường của Liên minh châu Âu. Một số nông dân ñã cắt giảm khoảng 

3-5% diện tích gieo trồng và tập trung vào nâng cao năng suất.  

Theo công ty ñường Anh, năm 2006, các nhà máy củ cải ñường của Anh ñã sản xuất ñược 1,16 triệu 

tấn ñường và năng suất củ cải ñường ñạt khoảng 67 tấn/ha.  

(AFP, 17/04/2007) 

Diễn biến th ị trường ñường thô k ỳ hạn New York ngày 23/4/2007  

Sau khi tạm thời phục hồi vào giữa tuần trước, giá ñường thô giao các kỳ hạn trong ngày giao dịch ñầu 

tuần tiếp tục tụt giảm trong bối cảnh giao dịch chuyển ñổi kỳ hạn tiếp tục chiếm ưu thế trước ngày hợp 

ñồng giao tháng 5/07 ñáo hạn. 

Cuối ngày, giá giao tháng 5/07 giảm 0,19 Uscent xuống còn 9,33 Uscent/lb sau khi dao ñộng trong 

khoảng 9,30 – 9,48 Uscent/lb. Giá giao tháng 7/07 cũng giảm 2,25 Uscent  xuống còn 9,24 Uscent/lb. 

Các hợp ñồng còn lại giảm từ 0,22 – 0,25 Uscent so với cuối tuần trước 

Các thương nhân vẫn ñang cố gắng ñể hoàn tất các giao dịch chuyển ñổi kỳ hạn trước ngày hợp 

ñồng giao tháng 5/07 ñáo hạn sau một tuần nữa.  

ðường thế giới vẫn ñang phải chịu sức ép từ sự dư thừa cung và giá xuống thấp, do tác ñộng từ dự 

báo về vụ mùa bội thu niên vụ 2007/08 sắp tới. Theo dự báo của các nhà phân tích  thuộc Kingsman SA, 

khối lượng thặng dư ñường của thế giới ñến tháng 5/2008 sẽ vào khoảng 9,48 triệu tấn, cao hơn lượng 

dư thừa  8,78 triệu tấn của niên vụ 2006/07. 

Khối lượng giao dịch trong phiên này tiếp tục giảm, chỉ có một khối lượng nhỏ ñường ñược giao dịch 

nhờ hoạt ñộng mua thương mại. Còn lại chủ yếu là các giao dịch chuyển ñổi. Khối lượng giao dịch các 

hợp ñồng tháng 5/07 giảm 3.691 lô xuống còn 58.623 lô, trong khi ñó các hợp ñồng tháng 7 tăng 5.736 lô 

lên mức 381.188 lô.  

(Reuters, 24/04/2007) 

Diễn biến th ị trường ñường tr ắng k ỳ hạn London ngày 23/4/2007  
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Phiên ñấu giá ngày 23/04, lo ngại trước lượng cung lớn của Braxin và ấn ñộ tham gia thị trường, giá 

ñường trắng giao các kỳ hạn tiếp tục giảm xuống mức mới thấp nhất trong 17 tháng qua. 

Cuối ngày, Giá giao tháng 8/07 ñã giảm 6,10 USD xuống mức 303,80 USD/tấn , như vậy tuần trước, 

hợp ñồng này ñã giảm khoảng 25 USD. Các hợp ñồng khác giảm từ 3,50 – 5,70 USD/tấn. 

Giá ñường ñang chịu sức ép từ sự bán ra ồ ạt của các quỹ, trong khi ñó hoạt ñộng mua vào không ñủ 

lớn ñể cải thiện tình hình. Hiện tại, sự lo ngại về dư thừa cung trên thế giới càng tăng thêm trước kế 

hoạch khuyến khích xuất khẩu ñường của chính phủ ấn ñộ 

Các hoạt ñộng bán tháo hàng, bán trục lợi và các hợp ñồng quyền mua  ñã ñẩy giá thị trường xuống 

dưới mức 330USD/tấn, chủ yếu là các hợp ñồng tháng 8/07.    

Theo dự báo của các nhà phân tích  thuộc Kingsman SA, khối lượng thặng dư ñường của thế giới 

ñến tháng 5/2008 sẽ vào khoảng 9,48 triệu tấn, cao hơn lượng dư thừa  8,78 triệu tấn của niên vụ 

2006/07. 

ðược biết, sắp tới ðài Loan sẽ nhập khẩu khoảng 45.000 tấn ñường thô vào thứ 4 tới cho hoạt ñộng 

tinh chế.  

(Reuters, 24/04/2007) 
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TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 5 - 2007 

TIN TRONG NƯỚC 
         SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 
  Quảng Ngãi: Nhà máy ðường Phổ Phong tìm ñất ñầu tư cây mía 
  Thanh Hoá: Thâm canh mía ruộng, mía bãi ñạt năng suất cao 
         TIN VẮN  
 Tình hình sản xuất, kinh doanh ñường tháng 5 năm 2007  
 Công ty Cổ phần Mía ñường Bourbon - Tây Ninh: Dành 3% cổ phiếu ưu ñãi cho nông dân 
 Sóc Trăng: Người trồng mía không ký hợp ñồng bao tiêu sản phẩm gặp khó khăn 
 Long An: Giá hợp ñồng thu mua mía 300.000 ñồng/tấn 
 33 nông dân trồng mía ñạt năng suất trên 200 tấn/ha 
 Quảng Ngãi: Dồn ñiền ñổi thửa ñã cho hiệu quả tại Hợp tác xã chuyên canh mía Phổ Nhơn  
 Thanh Hoá: Dùng bẫy ñèn bắt hơn 500 kg bọ hung ñen hại mía 
  Trình diễn máy ñào hộc mía và vô chân mía 
  Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế thải mía 
TIN THẾ GIỚI  
         SẢN XUẤT TIÊU THỤ 
  Dự báo sản lượng ñường thô thế giới niên vụ 2007/08.  
  Dư cung ñường thế giới niên vụ 2006/07 sẽ trên 9 triệu tấn 
  Giá ñường thô thế giới giảm  
  EC kêu gọi các nước thành viên giảm mạnh sản lượng ñường 
  Ấn ðộ ñạt 25,2 triệu tấn ñường vụ 2006-2007   
  Ấn ðộ tăng trợ cấp cho ñường xuất khẩu 
  Nhập khẩu ñường thô của Inñônêsia năm nay sẽ tăng 22,6%. 
  Trung Quốc thắt chặt kiểm soát ñối với sản xuất ñường sắc –carin 
  Sản lượng ñường niên vụ 2006/07 của Bănglañét tăng 24%. 
  Braxin bắt ñầu mùa mía ở Trung tâm phía Nam. 
  Braxin tập trung mía cho sản xuất Ethanol vào ñầu vụ 
  Braxin: Giá ñường thô tiếp tục giảm 
  Mêhicô sẽ mở rộng hạn ngạch nhập khẩu ñường trong năm nay. 
  Sản lượng ñường niên vụ 2006/07 của Mêhicô giảm nhẹ 
  Cuba gặp khó khăn trong thu hoạch mía. 
  Mưa lớn ảnh hưởng ñến thu hoạch mía của Jamaica 
  Ngành ñường Hi lạp gặp khó khăn do EU cắt giảm trợ cấp 
  Mía chuyển gien sản sinh ra hàm lượng ñường cao gấp ñôi 
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SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Quảng Ngãi: Nhà máy ðường Phổ Phong tìm ñất ñầu tư cây mía  

Có thể nói nhà máy ñường Phổ Phong ở tỉnh Quảng Ngãi những năm gần ñây ñã có sự phát triển ñồng 
bộ, mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là việc tìm ñất ñầu tư, gắn kết với bà con nông dân trồng mía các 
huyện phía Nam của tỉnh, tạo ñược niềm tin ñối với người trồng mía và tạo mọi ñiều kiện ñể chính người 
nông dân làm giàu từ cây mía truyền thống trên chính quê hương mình.  

Cuối tháng tư, mùa thu hoạch mía ñang rộ, không khí lao ñộng trên các cánh ñồng mía từ miền xuôi ñến 
miền núi ñều rộn ràng, hối hả. Anh Tạ Công Tường, Phó Giám ñốc nhà máy ñường Phổ Phong cho biết: 
ñến hết tháng 4/2007, nhà máy ñã thu mua, chế biến ñược gần 120.000 tấn mía cây với chữ ñường bình 
quân 9,7 CCS, cao hơn vụ trước 0,5CCS. Dự kiến kết thúc vụ này, nhà máy sẽ mua trên 140.000 tấn, 
tăng hơn vụ trước 62%. ðây là vụ mía năm "bội thu" cả sản lượng và năng suất so với các vụ trước, 
nhưng so với công suất nhà máy cũng chỉ mới ñạt 60% và năng suất cũng chỉ ñạt 50 tấn/ha, vụ trước 
năng suất 38 tấn/ha. ðể tăng năng suất 12 tấn/ha, Công ty cổ phần ñường Quảng Ngãi ñã chỉ ñạo nhiều 
giải pháp thiết thực. Từ ñó, nhà máy áp dụng triệt ñể tiến bộ kỹ thuật vào ñồng ruộng, nhất là từ khâu 
chọn giống, làm ñất, trồng, chăm sóc ñến thu hoạch, tất cả ñều phải theo một quy trình chặt chẽ. ðồng 
thời, có sự hỗ trợ tích cực của chính quyền các cấp, các nhà khoa học và sự hưởng ứng của người nông 
dân. 
Chúng tôi ñến thăm ñồng Miếu thuộc HTX chuyên canh mía xã Phổ Nhơn (ðức Phổ) nơi ñang thực hiện 
mô hình "dồn ñiền ñổi thửa - cơ giới hoá ñồng mía". Tại ñây bà con nông dân ñang tiến hành trồng vụ 
mía 2007 - 2008 trên cánh ñồng rộng 11 ha. Một trong bốn chiếc máy cày có công suất 110 mã lực do 
công ty cổ phần ñường Quảng Ngãi vừa mua từ Belarus ñang khẩn trương làm ñất. Bí thư ðảng uỷ xã 
Phổ Nhơn, ông Nguyễn Văn Luận phấn khởi cho biết: "ñể dồn ñược 11 ha với ñủ loại cây trồng không có 
hiệu quả như: lúa một vụ, sắn, mè... ðảng uỷ xã chẳng những có Nghị quyết ñể lãnh ñạo mà còn huy 
ñộng cả hệ thống chính trị ñều vào cuộc. Tuy vậy ñây cũng mới chỉ "dồn ñiền" chứ chưa "ñổi thửa" ñược 
như mong muốn vì 11 ha nhưng có ñến 123 hộ ñang canh tác". Còn ông Tạ Công Tường thì khẳng ñịnh: 
"khi vùng ñất ñược tập trung lớn như thế này và có ñủ ñiều kiện ñể canh tác bằng cơ giới, trồng,chăm 
sóc, tưới tiêu theo quy trình, nhà máy bảo ñảm năng suất không dưới 100 tấn/ha. Dưới sự chỉ ñạo của 
công ty, một mặt nhà máy mua máy cày có công suất lớn ñể cải tạo ñất, mặt khác cũng ñã nhập 6 giống 
mía mới có năng suất và chữ ñường cao, trong ñó ñã nhân và phát triển cho vụ ñến 4.300 tấn giống 
gồm: ROC 27, MEX 105, B85-764 phù hợp trên từng chân ñất với giá trị hỗ trợ gần 2 tỷ ñồng. Riêng ở xã 
ðức Phú (Mộ ðức) ñã trồng 15 ha hoàn toàn giống mới bảo ñảm không dưới 140 tấn/ha. ðây là cách 
nhanh nhất ñể giải quyết việc thiếu mía và bảo ñảm lợi ích giữa người trồng mía và doanh nghiệp". 

Rời vùng mía huyện Mộ ðức, ðức Phổ, chúng tôi ñến huyện miền núi Ba Tơ. Trước năm 2003, ñối với 
cây mía tại huyện này là một loại cây trồng "ngoài vùng ngắm" của các nhà lãnh ñạo ñịa phương, nhất là 
ñối với bà con ñồng bào dân tộc Hrê. Và từ năm 2003, cây mía mới chính thức ñược xem là cây trồng 
"có thu nhập", vụ ban ñầu với sản lượng khiêm tốn 6.400 tấn/vụ. Thấy cây mía "ñứng" ñược trên các 
vùng ñất ven ñồi tốt tươi, lãnh ñạo huyện ñã xin tỉnh quy hoạch cho Ba Tơ nằm trong danh sách cung 
cấp nguyên liệu mía cho nhà máy ñường Phổ Phong. Chỉ trong 4 năm, diện tích mía ñã phát triển 3,5 
lần, sản lượng tăng gần 5 lần và vụ 2006- 2007 này sản lượng ước ñạt 31.000 tấn với năng suất bình 
quân 50 tấn/ha. Ông Phạm Viết Nho, Bí thư huyện uỷ cho biết: cây mía chẳng những ñã góp phần xoá 
ñói mà còn làm giàu cho hàng trăm hộ người dân tộc H're, nhất là ở các xã Ba Dinh, Ba Tô, Ba Liên, Ba 
ðộng, Ba Thành... hàng trăm gia ñình giàu lên nhờ cây mía mỗi năm thu lợi nhuận từ 50 ñến 70 triệu 
ñồng như ông Phạm Văn Một, Phạm Văn Xéo ở Ba Tô, ông Phạm Văn Diếc, Phạm Văn Nhất ở xã Ba 
Dinh... Có gia ñình qua mỗi vụ mía thu về hàng trăm triệu ñồng. ðến thăm nhà ông Phạm Văn ðua ở xã 
Ba Dinh, một trong những hộ làm giàu từ cây mía, chúng tôi tận mắt chứng kiến tiện nghi của một gia 
ñình người dân tộc không thiếu một thứ gì, với nhà ngói ba gian, có ti vi, xe máy, bếp gas, nồi cơm 
ñiện... và các con ñều ñược ñến trường không thua kém gì những hộ khá giả ở các huyện ñồng bằng. 

Còn ông Trần Trung Chính, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ khẳng ñịnh: huyện Ba Tơ quyết tâm thực hiện 
ñúng chủ trương phát triển cây nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến của tỉnh ñã ñề ra, trong ñó 
trọng tâm là cây mía. Huyện ñang chỉ ñạo các xã kiểm tra lại các vùng lúa một vụ lúa không ăn chắc 
hoặc các loại cây trồng khác kém hiệu quả sẽ ñược chuyển sang trồng cây mía. Huyện phấn ñấu ñến vụ 
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mía 2009- 2010 sẽ phát triển diện tích cây mía lên trên 1.000 ha, với sản lượng từ 50.000 ñến 60.000 tấn 
cung cấp cho nhà máy ñường Phổ Phong. ðể ñạt ñược diện tích và sản lượng trên, huyện sẽ tiếp tục 
phối hợp với nhà máy ñường Phổ Phong tăng cường ñưa các loại giống mía mới có năng suất, chất 
lượng ñường cao ñể trồng ñại trà trên vùng ñất Ba Tơ. Huyện sẽ chủ trương dồn ñiền ñổi thửa, làm ñất 
bằng cơ giới hoá, thâm canh tăng năng suất bằng giống mía mới và quy hoạch vùng ñất có ñủ ñiều kiện 
thuận lợi ñể phát triển cây mía. Tin chắc rằng cây mía sẽ là cây thoát nghèo và làm giàu cho bà con dân 
tộc Hrê Ba Tơ./.  

Thanh Hoá: Thâm canh mía ru ộng, mía bãi ñạt năng su ất cao  

Những năm gần ñây, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) xác ñịnh cây mía và cây lúa là 2 cây trồng chủ lực 
trong chương trình phát triển nông nghiệp của huyện; trong ñó, mía ñược xác ñịnh là một trong những 
cây hàng hóa, phù hợp phát triển trên ñồng ñất ñịa phương.  

Vì thế, huyện ñã có chủ trương và kế hoạch phối kết hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Mía ñường Lam 
Sơn tập trung phát triển công nghiệp chế biến theo ñúng quy hoạch trồng mía, ñưa cây mía vào sản xuất 
theo hướng thâm canh và chuyển một phần ñất ruộng khó khăn vào thâm canh mía, thực hiện chương 
trình “ñưa mía xuống ruộng”, xây dựng cánh ñồng ñạt giá trị 50 triệu ñồng/ha/năm trên ñất lúa không hiệu 
quả. Trong quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía 2006 – 2010, Thọ Xuân ñặt mục tiêu phấn ñấu 
ñưa 1.300 ha ñất ruộng sang trồng mía, mở rộng tối ña diện tích trồng mía trên ñất ñồi, ñất vườn và ñất 
bãi (những nơi ñủ ñiều kiện) ñể quy hoạch vùng mía nguyên liệu, phấn ñấu ñến năm 2010 toàn huyện 
ñạt 5.300 ha ñất trồng mía, trong ñó ñất vườn hơn 400 ha, ñất bãi 600 ha và ñất ruộng 1.300 ha, còn lại 
là ñất ñồi.  

Qua kết quả thu hoạch mía ruộng của bà con nông dân ở nhiều xã cho thấy, cây mía ñược thâm canh 
trên ñất ruộng ở Thọ Xuân ñã phát huy hiệu quả cao. Nhiều xã như Thọ Hải, Xuân Hòa, Xuân Sơn, Xuân 
Hưng, Thọ Lộc, Thọ Xương... có năng suất mía ruộng bình quân ñạt khoảng 85 tấn/ha, mía bãi ñạt 65 
tấn/ha. Nhiều hộ nông dân nhờ thâm canh mía ruộng tốt nên  năng suất ñặc biệt cao như hộ anh Lê 
Thanh Toại, xã Thọ Hải, ñạt năng suất 120 tấn/ha, hộ anh Nguyễn Văn ðáo, xã Thọ Hải, ñạt năng suất 
105 tấn/ha... Một trong những ñơn vị thực hiện thâm canh mía ruộng, mía bãi ñạt hiệu quả cao là xã 
Xuân Hòa. Qua tìm hiểu, ñược biết: những năm 1991 – 1992, trên ñịa bàn xã vẫn còn nhiều diện tích ñất 
cấy lúa kém hiệu quả, ñặc biệt là khu vực Cầu ðá, cuối nguồn nước. ðến những năm 1994 – 1995, thực 
hiện “dồn ñiền ñổi thửa”, xã chủ trương ñưa mía xuống canh tác trên ñất ruộng và ñất bãi với diện tích 
ban ñầu khoảng 4 ha. ðến nay, toàn xã ñã có 46 ha mía, trong ñó mía canh tác trên ñất ruộng là 18 ha, 
ñất bãi là 28 ha. ðược sự chỉ ñạo, hướng dẫn kỹ thuật của Công ty cổ phần Mía ñường Lam Sơn về các 
biện pháp thâm canh cùng với sự chủ ñộng của bà con nông dân nên năng suất mía của xã Thọ Hải ñạt 
bình quân 100 tấn/ha. Anh Bùi Hoàng Trung, phó chủ tịch UBND xã, cho biết: Với năng suất mía ruộng 
ñạt trung bình 100 tấn/ha và giá thu mua của nhà máy ñường ổn ñịnh ở mức 550.000 ñồng/tấn thì mỗi 
hộ trồng mía ñã có thu nhập ñạt 50 triệu ñồng/ha/năm. Vì thế, việc ñưa cây mía xuống thâm canh trên 
ñất ruộng là biện pháp khả thi giúp người nông dân xóa ñói giảm nghèo, có thể nhanh chóng vươn lên 
làm giàu.  

Ngoài hiệu quả kinh tế cao, cây mía thâm canh trên ñất ruộng còn khẳng ñịnh ưu thế vượt trội về hiệu 
quả sản xuất so với các loại cây trồng khác. ðối với 1 ha mía ruộng trong ñiều kiện thâm canh có tổng 
chi phí từ các khâu: làm ñất, giống, phân bón, chăm sóc, công thu hoạch... khoảng gần 25,5 triệu ñồng, 
cho thu nhập 40 triệu ñồng, lợi nhuận gần 15 triệu ñồng. ðối với 1 ha mía ñồi trong cùng ñiều kiện thâm 
canh có chi phí khoảng 15 triệu ñồng/ha, thu nhập ñạt khoảng 25 triệu ñồng/ha, trừ chi phí còn cho lợi 
nhuận khoảng 10 triệu ñồng. Cây lúa vụ xuân có chi phí khoảng 11 triệu ñồng/ha, cho lợi nhuận khoảng 
6 triệu ñồng; cây lúa mùa có chi phí tương ñương nhưng cho lợi nhuận thấp hơn, khoảng gần 4 triệu 
ñồng/ha. Cây ngô ñông có chi phí khoảng 11 triệu ñồng/ha, cho lợi nhuận khoảng 12 triệu ñồng. Như 
vậy, giá trị kinh tế của cây mía khi ñưa vào canh tác trên ñất ruộng cao hơn nhiều so với mía canh tác 
trên ñất ñồi và cao gấp khoảng 3 lần so với cây lúa. Ngoài hiệu quả kinh tế cao, việc canh tác mía trên 
ñất ruộng còn tiết kiệm chi phí cho bà con trong những vụ mía tiếp theo; bên cạnh ñó, việc kết hợp các 
biện pháp luân canh, xen canh các cây họ ñậu còn góp phần tăng thu nhập, cải tạo ñất. 

Việc ñưa cây mía canh tác trên ñất ruộng thực sự có tiềm năng tạo ñộng lực nhằm tích cực chuyển dịch 
cơ cấu cây trồng của Thọ Xuân. Tuy nhiên, trong quá trình ñưa cây mía xuống ruộng  xuống bãi cũng 
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cần quan tâm ñến vấn ñề an ninh lương thực, bảo ñảm người nông dân không vì lợi nhuận mà phá vỡ 
quy hoạch nông nghiệp. Chính vì thế, trong quy hoạch phát triển mía bãi, mía ruộng, huyện Thọ Xuân 
luôn coi trọng các biện pháp thâm canh nhằm tăng giá trị trên một ñơn vị diện tích; trong ñó tập trung vào 
các biện pháp ñầu tư khoa học - kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho quy hoạch vùng nguyên 
liệu mía, lựa chọn giống mía phù hợp với ñiều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng ñịa phương, nhân rộng 
các giống mía có năng suất cao. Một số giống mới ñược ñưa vào thâm canh trong những niên vụ mía 
gần ñây trên ñịa bàn huyện như Qð 93, Qð 94, DOC 27, ðại ưu 6... với ưu thế có thời gian sinh trưởng 
ngắn, chất lượng cao ñã phát huy hiệu quả. Có giống cho trữ lượng ñường ñến 12 CCS trung bình là 10 
CCS, so với giống cũ chỉ khoảng 7 – 8 CCS. Bên cạnh ñó, huyện cũng phối hợp cùng Công ty cổ phần 
Mía ñường Lam Sơn ñã và ñang áp dụng nhiều chính sách khuyến khích bà con nông dân thâm canh 
sản xuất như: hỗ trợ chuyển giao khoa học - kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh, hỗ trợ chi phí, vật tư... Cùng 
với việc quy hoạch và ñẩy mạnh thâm canh mía, huyện ñồng thời tập trung chỉ ñạo các xã thâm canh cây 
lúa, ñặc biệt ñối với lúa lai và lúa chất lượng cao theo mô hình các cánh ñồng ñạt giá trị 50 triệu 
ñồng/ha/năm ñể vừa bảo ñảm an ninh lương thực vừa sản xuất hàng hóa; tiếp tục chỉ ñạo dồn ñiền ñổi 
thửa ñể xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa lớn.  

(vndgkhktnn.vietnamgateway.org) 

TIN VẮN 

Tình hình s ản xu ất, kinh doanh ñường tháng 5 n ăm 2007  

Trên thị trường ñường thế giới, giá ñường sau khi giảm ñã tăng dần trở lại do họat ñộng tăng cường 
mua vào của các quỹ hàng hóa và các nhà ñầu cơ sau khi giá ñường giảm: tại Luân ðôn ñường giao 
tháng 8/2007 từ 306,5 USD/tấn (1/5) lên 332,4 USD/tấn (16/5), nhưng từ ngày 22/5 giá ñường chiều 
hướng giảm nhẹ. Dự báo tháng 6/2007 khả năng giá ñường sẽ giảm do nguồn cung trong vụ ñường 
2006/2007 ñược dự báo dư thừa 6,5 triệu tấn (có dự báo dư thừa ở mức cao hơn). Trong dài hạn giá 
ñường khả năng sẽ không tăng do vụ mía ñường 2007-2008 ñược dự báo nguồn cung tiếp tục dư thừa 
trên 9 triệu tấn. 

Tháng 5/2007, các nhà máy ñường sản xuất, sản lượng mía ép khoảng 650.000 tấn, sản xuất ñược 
khoảng 70.000 tấn ñường. Lũy kế từ ñầu vụ ép ñược 11.793.800 tấn mía, sản xuất ñược 1.103.250 tấn 
ñường. Tính ñến hết tháng 5/2007 hầu hết các nhà máy ñã dừng sản xuất, chỉ còn lại một số nhà máy 
khu vực ðồng bằng sông Cửu Long và miền Trung sản xuất. 

ðã cuối vụ sản xuất, nên hai khu vực miền Trung và ðồng bằng sông Cửu Long ñang tập trung thu mua 
hết mía cho nông dân, nhưng miền Trung do mưa nhiều nên chất lượng mía không tốt và lượng về nhà 
máy không tập trung. Giá mua mía tại khu vực ðồng bằng sông Cửu Long khoảng 330.000 ñ/tấn ñến 
360.000 ñ/tấn, miền Trung (350.000-380.000 ñ/tấn, tại ruộng). Giá bán ñường trắng những ngày gần ñây 
giảm, nguyên nhân do các nhà máy tăng cường lượng ñường bán ra và sản lượng ñường sản xuất tăng 
mạnh so năm trước, ñường nhập lậu ñã xuất hiện ở một số nơi miền Trung. Hiện nay giá bán ñường 
trắng khoảng 6.500-6.700 ñ/kg, ñường luyện 7.100-7.200 ñ/kg (giá thanh toán, tại nhà máy), giá bán lẻ 
tại các ñịa ñiểm siêu thị và chợ là 8.000-10.000 ñ/kg. 

Công ty C ổ phần Mía ñường Bourbon - Tây Ninh: Dành 3% c ổ phi ếu ưu ñãi cho nông dân  

Ông Philippe Lombard - Tổng Giám ñốc Công ty Cổ phần Mía ñường Bourbon - Tây Ninh (SBT) vừa cho 
biết: trong 70 triệu cổ phần dự kiến bán ra thị trường, Công ty sẽ dành 3% ñể bán ưu ñãi cho nông dân 
trồng mía, ñã nhiều năm gắn bó với Nhà máy. Với quy ñịnh này, mỗi nông dân ñều có cơ hội trở thành cổ 
ñông của SBT với số lượng cổ phần ưu ñãi cao nhất, có thể lên ñến 70.000 cổ phần. Ngoài ra, SBT cũng 
dành 2% cổ phần ưu ñãi, ñể bán cho cán bộ, công nhân viên (CNVC) và người lao ñộng trong Công ty, 
nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt ñộng kinh doanh của Công ty trong thời gian sắp tới. Trong phương 
án cổ phần hóa (CPH) của SBT, tổng vốn ñiều lệ của doanh nghiệp này là 1.419.258.000.000 ñồng, 
tương ñương 104.000.000 USD và ñược phân chia thành 141.925.800 cổ phần (CP). Trong ñó, SBT 
chiếm giữ 51% (tương ñương 72.382.000 CP), số CP còn lại (49% CP) thì Công ty dự kiến sẽ bán ra thị 
trường theo cổ phiếu phổ thông. ðến nay, SBT ñã ký hợp ñồng chuyển nhượng 24% vốn ñiều lệ cho 17 
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ñối tác chiến lược là Vinamilk, Kinh ðô, Bibica, Vinacapitanl và các công ty chứng khoán..., ñồng thời 
SBT sẽ tiếp tục ký hợp ñồng chuyển nhượng cổ phần cho các ñối tác chiến lược trong tỉnh vào cuối 
tháng 5/2007.  

ðến tháng 6/2007 SBT sẽ bán ñấu giá trên sàn giao dịch và phân phối cổ phần ưu ñãi cho người lao 
ñộng trong Công ty và nông dân trồng mía. Vụ chế biến mía ñường năm 2006-2007 với nguồn thu từ 
kinh doanh ñường và bán ñiện của Công ty SBT ñã thu lãi trên 190 tỷ ñồng./. 

Sóc Tr ăng: Ng ười trồng mía không ký h ợp ñồng bao tiêu s ản ph ẩm gặp khó kh ăn 

Vụ mía năm 2006-2007, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng có gần 8.000 ha mía. Hiện nay, dù ñã cuối 
vụ thu hoạch nhưng giá mía chỉ bằng 1/3, 1/4 so với thời ñiểm cuối năm trước. Nếu như thời ñiểm này 
của năm 2006, bà con trồng mía rất phấn khởi vì giá mía lên tới 600 ñến 730 ñồng/kg mía cây, thì hiện 
nay nhiều hộ chỉ bán ñược với giá 180 ñến 190 ñồng/kg. Với mức giá này, người trồng mía không ñủ chi 
phí công trồng, chăm bón..., vì ñể ñảm bảo thu hồi vốn, giá mía cây phải ít nhất ñạt 220 ñồng/kg.  

Giá mía thấp là do mía cuối vụ ñã quá tuổi thu hoạch gặp mưa xuống nên chữ ñường thấp. Bên cạnh ñó, 
chi phí vận chuyển, công thu hoạch lên cao. Tuy nhiên, ñây chỉ là với diện tích mía mà nông dân không 
có hợp ñồng bao tiêu sản phẩm với các nhà máy ñường trong khu vực. ðối với các hộ có hợp ñồng bao 
tiêu sản phẩm với nhà máy ñường thì giá sàn vẫn ñược các nhà máy thu mua ổn ñịnh ở mức 300 
ñồng/kg (với loại mía 10 chữ ñường) và người trồng mía vẫn ñảm bảo có lãi khá cao.  

ðược biết, toàn huyện Cù Lao Dung trồng gần 8.000 ha mía, nhưng chỉ có 4.500 ha ñược các nhà máy 
ñường bao tiêu, còn lại gần 3.500 ha là người dân trồng tự do và giá bán phụ thuộc vào thị trường. 
Trong số khoảng 2.500 ha mía chưa thu hoạch hiện nay thì còn khoảng 1.000 ha mía trong diện ñược 
bao tiêu của các nhà máy ñường, diện tích còn lại vẫn phụ thuộc vào thị trường và có khả năng còn giảm 
xuống nữa do mùa mưa ñã bắt ñầu.../. 

Long An: Giá h ợp ñồng thu mua mía 300.000 ñồng/t ấn 

Công ty TNHH NIVL (Nagarjuna), xã Lương Hòa- Bến Lức-Long An vừa ký hợp ñồng thu mua mía cây 
vụ mùa 2007- 2008 với nông dân huyện Bến Lức và Thủ Thừa. 

Theo ñó, Công ty thu mua tại nhà máy là 300.000 ñồng/tấn 10 chữ ñường (CCS). Giá mía có thể tăng tùy 
thuộc giá thị trường nhưng không dưới 300.000 ñồng/tấn. Tăng hoặc giảm 1 chữ ñường tương ứng cộng 
hoặc trừ 25.000 ñồng/tấn. Ngoài ra, công ty sẽ hỗ trợ 2 bao phân JVF và 1 bao kali cho mỗi hecta mía. 
Trước mắt, tiền hỗ trợ phân bón ñược xem là tiền vay và tổng số tiền này sẽ ñược chuyển thành tiền hỗ 
trợ sau khi nông dân cung cấp ñầy ñủ số lượng mía ghi trong hợp ñồng vụ mùa 2007- 2008./. 

33 nông dân tr ồng mía ñạt năng su ất trên 200 t ấn/ha  

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Mía ñường Cần Thơ (CASUCO), trong vụ mía 2006-2007 có 33 hộ 
nông dân trồng mía ở Phụng Hiệp, Long Mỹ, TX. Ngã Bảy, TX. Vị Thanh ñạt năng suất trên 200 tấn/ha. 
Cá biệt có hộ ông Nguyễn Văn Nhị ở khu vực 8, phường Hiệp Thành, TX. Ngã Bảy ñạt năng suất 251 
tấn/ha, với giống mía Vð86-368. Theo Casuco, ñối với các thành viên trong Câu lạc bộ 200 trước ñây có 
năng suất mía trên 180 tấn/ha sẽ ñược lưu lại và tiếp tục sinh hoạt trong Câu lạc bộ 200. Như vậy, tổng 
số thành viên trong Câu lạc bộ 200 của công ty (CASUCO) ñến thời ñiểm này là lên 61 thành viên. (HG) 

Quảng Ngãi: D ồn ñiền ñổi thửa ñã cho hi ệu qu ả tại Hợp tác xã chuyên canh mía Ph ổ Nhơn  

Thực hiện chỉ ñạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi 
ñược giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện ðề tài khoa học: "ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình 
chuyên canh mía kết hợp chăn nuôi bò và các giải pháp ñồng bộ phát triển hợp tác xã kiểu mới trên ñịa 
bàn tỉnh Quảng Ngãi". Trong ñó có nội dung làm thí ñiểm dồn ñiền ñổi thửa ñể tạo thành vùng mía tập 
trung ít nhất từ 3- 5 ha ñể có ñiều kiện cơ giới hóa, xoá bỏ tình trạng manh mún, tiết kiệm chi phí sản 
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xuất, hạ giá thành sản phẩm ñồng thời rút ra kinh nghiệm ñể nhân rộng ra nhiều vùng mía nguyên liệu 
trong thời gian tới. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi ñã chọn HTX chuyên canh mía 
kết hợp chăn nuôi xã Phổ Nhơn, huyện ðức Phổ làm thí ñiểm ñã cho kết quả bước ñầu ñáng ghi nhận. 

Trước khi thực hiện ñề tài, diện tích canh tác mía của hộ xã viên HTX canh tác rất manh mún, ñan xen 
với nhiều loại cây trồng, hệ thống giao thông nội vùng chưa ñược xây dựng nên việc ñi lại, vận chuyển 
mía khó khăn; hệ thống thuỷ lợi chưa ñáp ứng ñược yêu cầu thâm canh mía nên năng suất, sản lượng, 
hiệu quả kinh tế chưa cao. Do ñó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi ñã soạn thảo các 
hướng dẫn về công tác nghiệp vụ thực hiện dồn ñiền ñổi thửa. Với tổng diện tích vận ñộng dồn ñiền ñổi 
thửa là 10,03 ha bao gồm 135 thửa của 126 hộ xã viên, bình quân 763m2/thửa, tại xứ ñồng An Lợi xã 
Phổ Nhơn, huyện ðức Phổ. Diện tích ñất sau khi thực hiện dồn ñiền ñổi thửa, xây dựng ñường giao 
thông nội vùng, hệ thống mương tưới, tiêu là 10,1 ha (tăng 0,07 ha do san lấp ao, hố bom…), trong ñó, 
diện tích ñất cho sản xuất là 9,72 ha, ñược chia làm 14 lô, bình quân gần 7.000 m2/lô. Tổng số diện tích 
ñất dồn ñiền ñổi thửa có 1,63 ha trước ñây ñã trồng mía, diện tích cây sắn và lúa ñược chuyển sang 
trồng mía là 8,40 ha, diện tích ñường giao thông nội vùng và mương tưới tiêu là 3.800 m2. ðể sản xuất 
vụ mía 2007- 2008 kịp thời vụ, Ban chỉ ñạo của xã và HTX ñã chỉ ñạo nông dân trong HTX trồng mía 
hàng loại trên diện tích dồn ñiền ñổi thửa là 9,72 ha với các giống mía mới có tiềm năng năng suất cao 
như Mex105, ROC27, B85-764. Dự kiến diện tích mía ñược dồn ñiền ñổi thửa này sẽ cho năng suất từ 
80- 100 tấn/ha, chữ ñường bình quân ñạt 10,5- 11 CCS. Hộ xã viên trồng mía trên diện tích dồn ñiền ñổi 
thửa ñược hưởng ñầy ñủ các chính sách hỗ trợ theo Quyết ñịnh của UBND tỉnh Quảng Ngãi như: người 
dân khai hoang diện tích trồng mía ñể dồn ñiền ñổi thửa ñược hỗ trợ 2 triệu ñồng/ha; trồng giống mía 
mới ñược hỗ trợ giống trị giá 8 triệu ñồng/ha; nếu trồng giống mía cũ ñược hỗ trợ trị giá 70% so với 
giống mía mới. Ngoài ra còn ñược ñịa phương, HTX lo thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 
mới; ñược ưu tiên vay vốn phát triển sản xuất. Qua thí ñiểm tại xã Phổ Nhơn, hiện nay tỉnh Quảng Ngãi 
ñang triển khai tiếp tại nhiều HTX khác tại các huyện Mộ ðức, Sơn Tịnh, Bình Sơn./. 

Thanh Hoá: Dùng b ẫy ñèn bắt hơn 500 kg b ọ hung ñen hại mía  

Trong các ngày từ 21 ñến 24/5, nông dân các xã vùng mía nguyên liệu ven sông Bưởi, huyện Thạch 
Thành, tỉnh Thanh Hoá ñã dùng ñèn bẫy bắt ñược trên 500 kg bọ hung ñen hại mía ở ñộ tuổi trưởng 
thành.  

Bọ hung ñen hại mía chỉ tập trung ở vùng mía nguyên liệu nhà máy ñường Việt - ðài và chủ yếu ở các xã 
ven sông Bưởi, huyện Thạch Thành. Bọ hung ñen phát triển rất nhanh, là ñối tượng phá hại mía rất nguy 
hiểm. Tuy nhiên, việc diệt trừ bọ hung ñen lại rất khó khăn, do chúng trốn sâu dưới ñất, cắn phá mía non 
phần thân gốc dưới ñất nên việc phun thuốc không có hiệu quả. Nhờ nắm chắc quy luật vào những ngày 
thời tiết nắng nóng và có mưa giông, bọ hung ñen ngoi lên khỏi mặt ñất ñể giao phối, Trạm bảo vệ thực 
vật huyện Thạch Thành ñã hướng dẫn nông dân dùng ñèn măng sông bẫy bọ hung ñen ñạt hiệu quả khá 
cao. ðiển hình là xã Thành Vinh ñã dùng tới 80 ñèn bẫy và ñã bắt ñược trên 100 kg bọ hung ñen./. 

Trình di ễn máy ñào hộc mía và vô chân mía  

Vừa qua, tại Trung tâm Giống mía Long Mỹ, Công ty Cổ phần Mía ñường Cần Thơ (CASUCO) ñã tổ 
chức buổi trình diễn máy ñào hộc mía và vô chân mía với sự chứng kiến của gần 100 nông hộ là nông 
dân trồng mía giỏi, các thành viên CLB trồng mía và các cán bộ khuyến nông của công ty. Tại ñây, các 
nông dân cũng ñược tham quan nhiều giống mía mới có năng suất và chữ ñường cao, ñể nông dân chọn 
lọc ñưa về ñịa phương gieo trồng nhằm ñạt kết quả cao nhất. Theo ông Võ Văn Sơn, Phó Tổng giám ñốc 
Công ty CASUCO, mục tiêu trình diễn máy ñào hộc mía và vô chân mía lần này ñể nông dân tham quan, 
học hỏi kinh nghiệm, từng bước ñưa cơ giới vào sản xuất và thu hoạch mía, nhằm giảm giá thành sản 
xuất, tăng thu nhập cho người trồng mía.  

(HG) 

Sản xu ất phân h ữu cơ vi sinh t ừ phế thải mía  
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Tại Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam vừa qua, công trình nghiên cứu sản 
xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh từ phế thải mía ñường do TS Lê Văn Tri ở Công ty Cổ phần Công 
nghệ sinh học - Phân bón Fitohoocmon làm Chủ nhiệm, ñã ñược trao giải nhất thuộc lĩnh vực sinh học 
phục vụ sản xuất và ñời sống. Sản phẩm này có ưu ñiểm tận thu phụ phẩm mía ñường và các nguồn 
phế thải khác như tro lò, bã mía... ñể chuyển thành phân bón hữu cơ vi sinh chất lượng cao, phục vụ 
thâm canh phát triển vùng nguyên liệu mía, bảo ñảm phát triển môi trường bền vững. 

Phân phức hợp hữu cơ vi sinh chuyên dùng cho cây mía là loại phân bón hỗn hợp gồm 4 thành phần 
chính: mùn hữu cơ (gồm bùn mía, tro lò ñã ñược lên men có thể dùng than bùn nếu không ñủ), phân vô 
cơ chuyên dùng (N-P-K), phân vi lượng cho mía, phân vi sinh chuyên dùng cho cây mía (gồm các vi sinh 
vật cố ñịnh ñạm, phân giải lân, phân giải xelluloza và hỗn hợp axít humíc). Chúng ñược trộn với tỷ lệ cân 
ñối ñể phù hợp cho cây mía ở từng vùng sinh thái khác nhau. Phân phức hợp hữu cơ vi sinh 
Fitohoocmon có khả năng thay thế hoàn toàn các loại phân bón khác.  

TS. Lê Văn Tri cho biết: ðiểm mới của công trình này là lần ñầu tiên ñưa ra một công nghệ sản xuất 
phân bón hữu cơ vi sinh chuyên dùng cho cây mía, dựa trên những nghiên cứu tổng hợp và cơ bản (dinh 
dưỡng ñất trồng mía, vi sinh vật trên ñất trồng mía, nhu cầu dinh dưỡng của cây mía). Vì thế, sản phẩm 
tạo ra ñạt chất lượng cao và công trình ñược áp dụng thành công ở các vùng trồng mía của các nhà máy 
ñường. Lần ñầu tiên các nhà khoa học ñã phân lập, phân loại và ñịnh tên ñược các chủng vi sinh vật cố 
ñịnh nitơ cộng sinh ở cây mía Việt Nam, nhờ sử dụng các phương pháp hiện ñại. ðây là nhóm vi sinh vật 
có ý nghĩa lớn trong việc sản xuất phân bón sinh học cho cây mía sau này. Sản phẩm này ñã ñược cấp 
Bằng ñộc quyền sáng chế và ñược áp dụng trên quy mô lớn, tại nhiều công ty mía ñường, tạo công ăn 
việc làm cho hàng nghìn lao ñộng với mức lương ổn ñịnh.  

(Theo báo QðND) 

TIN THẾ GIỚI 

SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Dự báo s ản lượng ñường thô th ế giới niên v ụ 2007/08.  

Theo ông John Ireland, người ñứng ñầu công ty ED&F Man Sugar, sự dư thừa cung ñường thô trong 
niên vụ 2007/08 sẽ rất lớn mặc dù nhu cầu tiêu dung vẫn ñang tăng lên.  

Năm nay, sản lượng ñường ñã tăng lên ở hầu hết các nước sản xuất ñường trên thế giới. 

Niên vụ mía mới 2007/08 ở Braxin, nước sản xuất mía lớn nhất thế giới, sản lượng sẽ tăng 10% so với 
năm trước, sản lượng của Ấn ðộ, nước tiêu thụ ñường lớn nhất thế giới cũng tăng 35% và Thái Lan, một 
thành viêc xuất khẩu ñường của thế giới cũng ñang  khôi phục lại sản xuất sau vụ mùa hạn hán năm 
trước. 

Tháng trước, công ty môi giới Kingsman SA dự báo rằng, khối lượng ñường dư thừa của thế giới năm 
nay sẽ vào khoảng 9,48 triệu tấn (tính ñến tháng 5/2008), so với 8,78 triệu tấn của năm trước.  

Theo tính toán của Kingsman, sản lượng ñường niên vụ 2007/08 của Ấn ðộ ñạt khoảng 26 triệu tấn 
tương ñương với sản lượng của khu vực trung tâm mía Miền nam Braxin. 

Trong khi ñó, sản lượng của Thái Lan sẽ tăng lên mức 7,6 triệu tấn từ mức 7,2 triệu tấn cuả năm trước 
và sẽ xuất khẩu khoảng 4 triệu tấn. 

Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng ñường trên thế giới năm nay cũng tăng lên chủ yếu do tăng nhu cầu từ thị 
trường châu á. 

Các chuyên gia cũng cho biết thêm, hiện chi phí vận chuyển ñang là rào cản lớn nhất, và ñang ở mức 
cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng Kênh ñào Suez năm 1956. Trong 12 tháng qua, chi phí vận chuyển từ 
Braxin ñến khu vực Biển ðen của Nga tăng lên mức 68 USD/tấn thay vì mức 30 USD/tấn trước ñây.  
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(Reuters, 14/05/2007) 

Dư cung ñường th ế giới niên v ụ 2006/07 sẽ trên 9 tri ệu tấn 

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức ðường Thế giới (ISO), dư thừa cung ñường niên vụ 2006/07 của 
thế giới ước ñạt hơn 9 triệu tấn, cao hơn so với 7,2 triệu tấn dự báo hồi tháng 2/07. 

Theo dự báo của ED&F Man hồi ñầu tháng, lượng dư cung ñường thế giới niên vụ 2006/07 sẽ là 9,8 
triệu tấn, trong khi dự báo của Kingsman SA tháng trước thì dư cung ñường thế giới niên vụ này sẽ là 
8,8 triệu tấn.  

Trước ñó, các nhà phân tích của ISO ñã cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên những dự báo về mùa vụ của các 
nước sản xuất ñường ñứng ñầu thế giới như Braxin, Ấn ðộ và Thái lan và ñưa ra dự báo trong báo cáo 
tháng 4 rằng lượng dư cung ñường thế giới niên vụ này vào khoảng 8,5-9,0 triệu tấn. 

Theo ISO dự báo, sản lượng mía ở khu vực trung tâm miền Nam của Braxin sẽ tăng 10,4% lên 410 triệu 
tấn trong niên vụ này. Trong khi ñó, các công ty thương mại ñường Czarnikow và Merchant Sucden lại 
dự báo, sản lượng mía của khu vực này niên vụ 2006/07 sẽ ñạt 420 triệu tấn.  

(Reuters, 15/05/2007) 

Giá ñường thô th ế giới gi ảm  

Giá ñường thô giảm xuống gần mức sàn trong ngày do hoạt ñộng bán ra của các nhà ñầu cơ nhỏ. Các 
nhà môi giới dự ñoán thị trường sẽ tiếp tục diễn biến bất ổn do thiếu vắng yếu tố nâng ñỡ.  

Hợp ñồng giao tháng 7/07 giảm 0,11 Uscent xuống còn 8,76 Uscent/lb sau khi dao ñộng trong khoảng 
8,75 – 8,85 Uscent/lb. Giá giao tháng 10/07 giảm 0,10 Uscent xuống 8,98 Uscent/lb. Các kỳ hạn còn lại 
giảm từ 0,07 – 0,09 Uscent/lb.  

Theo các nhà phân tích, các lệnh mua vào tự ñộng ñược kích hoạt khi hợp ñồng tháng 7/07 tăng trên 
mức 8,90 Uscent, song ñiều ñó dường như không ñạt ñược.  

Về cơ bản, triển vọng thị trường ñường vẫn chịu sức ép nặng nề bởi sự dư thừa cung mà theo các nhà 
phân tích có thể còn kéo dài ñến niên vụ 2008/09.  

Sức ép từ phía các nhà ñầu cơ vào ñầu ngày ñã khiến thị trường sụt giảm, sau ñó nhờ hoạt ñộng mua 
vào mang tính thương mại, các mức giá ñã hồi phục phần nào. Việc bán ra của các nhà ñầu cơ một lần 
nữa lại ñược ñẩy mạnh và cuối cùng ñã ñẩy giá xuống mức thấp nhất trong ngày.  

(AFP, 22/5/2007) 

EC kêu gọi các n ước thành viên gi ảm mạnh s ản lượng ñường  

Uỷ ban Châu Âu (EC) vừa kêu gọi các nhà sản xuất ñường tại 27 quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu 
(EU) giảm mạnh sản lượng, nếu họ muốn ngành ñường của khối có thể tồn tại trước xu hướng mở cửa 
thương mại quốc tế. 

Trong vòng vài tháng tới, các bộ trưởng nông nghiệp EU sẽ xem xét nhiều ñề xuất liên quan ñến thực 
hiện những biện pháp khuyến khích nông dân trồng củ cải ñường từ bỏ công việc hiện nay, cũng như 
các bước giúp ngành ñường của EU nâng cao sức cạnh tranh hơn một khi các biện pháp bảo hộ thị 
trường bị dỡ bỏ. 
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Uỷ viên Nông nghiệp EU Mariann Fischer Boel cho rằng các nước EU cần giảm mạnh sản lượng ñường, 
nếu muốn ngành này có một tương lai ổn ñịnh, và nói rằng cần có sự khuyến khích về tài chính ñể giúp 
nông dân rời bỏ ngành ñang ñược chính phủ trợ cấp này. Các biện pháp hỗ trợ do EU ñưa ra lâu nay 
chưa ñạt ñược kết quả mong muốn. Năm 2006, EU hy vọng giảm ñược 5 triệu tấn sản lượng ñường, 
song chỉ giảm ñược 700.000 tấn. 

Giá ñường của EU hiện cao hơn 3 lần so với giá ñường trên thị trường thế giới. EU -tổ chức ñã cải cách 
chương trình trợ cấp ñường vào năm 2005, chấm dứt hoạt ñộng bán phá giá ñường trên thị trường quốc 
tế- cũng hỗ trợ xuất khẩu nhằm mục tiêu xuất bán hàng triệu tấn ñường mỗi năm ra thị trường bên ngoài. 

 (AP, 15/5/2007) 

Ấn ðộ ñạt 25,2 tri ệu tấn ñường vụ 2006-2007   

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng ñường của Ấn ðộ, nước sản xuất ñường lớn 
thứ 2 trên thế giới, ñạt mức 25,2 triệu tấn trong mùa vụ 2006-2007. Thời tiết thuận lợi trong năm 2006 ở 
những khu vực trồng mía ñường ñã khiến sản lượng mía ñường cao hơn trong vụ này”, theo bản báo 
cáo. Số liệu ñánh giá dựa vào khối lượng tinh thể ñường thu ñược. Ngành công nghiệp mía ñường Ấn 
ðộ cho biết, sản lượng có thể ñạt 26,5 triệu tấn vào cuối tháng 9 năm 2007 tăng hơn nhiều so với con số 
19,26 triệu tấn ở cùng kỳ năm ngoái.  

USDA cho biết khả năng sản xuất ñường tăng cùng với giá ñường tăng tại cuối mùa vụ trước khiến hạn 
chế việc sản xuất mặt hàng ñường thô, có giá trị kinh tế thấp. ở mùa vụ tiếp theo 2007-2008 sản lượng 
ñường dự ñoán ñạt 26,5 triệu tấn.  

Giá ñường cao và ñiều kiện thời tiết thuận lợi trong trồng mía ñường ñã khuyến khích trồng mía ñường ở 
mùa vụ 2007-2008, dự ñoán khoảng 4,7 triệu ha trồng mía ñường so với 4,5 triệu ha vụ 2006-2007. Tuy 
nhiên sản lượng cao khiến nguồn cung quá nhiều và giá cả thấp trong thời gian tới, ñiều này sẽ làm ảnh 
hưởng ñến tình hình tài chính của ngành mía ñường Ấn ðộ trong những tháng tiếp theo, theo bản báo 
cáo.  

(DJ, 17/5/2007) 

Ấn ðộ tăng tr ợ cấp cho ñường xu ất kh ẩu 

Theo ông Kumar, một ñại diện ngành ñường Ấn ðộ, Tổng công ty xuất nhập khẩu ñường Ấn ðộ, ñược 
thành lập bởi các nhà máy ñường tư nhân, ñã lên kế hoạch khuyến khích hỗ trợ các nhà máy sản xuất 
ñường trong bối cảnh dư thừa cung lớn nhằm tăng cường xuất khẩu, việc hỗ trợ này có thể bao gồm hỗ 
trợ về chi phí vận chuyển, hiện tại thì chưa thể chắc chắn mức hỗ trợ sẽ là bao nhiêu, có thể sẽ vào 
khoảng 15 USD/tấn. Việc này sẽ ñược quyết ñịnh vào tuần sau.  

ðược biết, Tổng công ty xuất nhập khẩu ñường Ấn ðộ, với tư cách là ñại diện cho các doanh nghiệp tư 
nhân, ñược ñiều hành bởi Hiệp Hội sản xuất ñường Ấn ðộ và Liên ðoàn hợp tác các nhà máy ñường 
quốc gia.  

ðại diện ngành ñường cho biết, mức hỗ trợ xuất khẩu trước ñây của chính phủ không ñủ ñể tạo ra giá 
cạnh tranh cho xuất khẩu ñuờng của nước này. 

Tháng trước chính phủ Ấn ðộ cho biết, các nhà máy ñường ở khu vực duyên hải sẽ nhận ñược mức hỗ 
trợ là 1.350 rupe/tấn ñường xuất khẩu, với các nhà máy thuộc khu vực phía bắc sẽ ñược trợ cấp 1.450 
rupe/tấn ñường xuất khẩu. 

Sản lượng ñường của Ấn ðộ tính ñến hết tháng 9/2007, có khả năng sẽ ñạt 27 triệu tấn. Trong khi ñó, 
nhu cầu trong nước ñược xác ñịnh vào khoảng 19,5 triệu tấn. 
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Ông  Kumar cho biết, chính phủ ñã ñồng ý cho phép xuất khẩu 1,5 triệu tấn ñường, kể từ khi lệnh cấm 
xuất khẩu ñược bãi bỏ hồi tháng 12, nhưng ñến nay mới chỉ có một nửa lượng này ñược xuất khẩu. Các 
nhà máy ñường Ấn ðộ có trách nhiệm xuất khẩu khoảng 1 triệu tấn ñường tinh chế thay vì nhập khẩu 
ñường thô miễn thuế, nhưng ñiều này là rất khó ñể xâm nhập thị trường quốc tế do dư cung ñường thế 
giới rất lớn và giá thị trưòng thấp. 

Theo dự báo của các quan chức ngành ñường, Ấn ðộ sẽ có thể tiếp tục dư thừa cung ñường trong 2 
năm nữa và chính phủ phải bãi bỏ thuế, tăng khối lượng hàng ñệm ñể ổn ñịnh thị trường giúp các nhà 
chế biến ñường vượt qua cơn khủng hoảng này. Nếu thiếu sự hỗ trợ thì những người sản xuất ñường sẽ 
có thể phải mất 4 ñến 5 năm ñể khôi phục lại sản xuất sau sự khủng hoảng tạo ra bởi lượng dư thừa 5 
triệu tấn ñường. 

Chính phủ Ấn ðộ ñã thành lập quỹ hàng ñệm với khối lượng dự trữ 2 triệu tấn nhưng các nhà sản xuất 
ñường muốn khối lượng này phải tăng lên 5 triệu tấn.  

(Xinhua, 21/5/2007) 

Nhập kh ẩu ñường thô c ủa Inñônêsia n ăm nay s ẽ tăng 22,6%.  

Theo một quan chức ngành ñường Inñônêsia, hai công ty ñường của Inñônêsia ñã lên kế hoạch thành 
lập nhà máy sản xuất ñường thô ñầu tiên của nước này với công suất hàng năm khoảng 220.000 tấn 
ñường. 

Hai công ty tư nhân PT Sentra Usahatama Jaya và PT Angel Products lên kế hoạch trồng 15.000 hecta 
mía ở các ñảo Papua, Sumatra và sản xuất ñường thô với sản lượng khoảng 110.000 tấn/năm. 

Hiện nay, tất cả ñường thô của Inñônêsia ñều ñược nhập khẩu và hầu hết ñược sử dụng cho các công ty 
ñường. Hiện tại, nước này có 5 công ty hoạt ñộng trong ngành ñường với tổng sản lượng khoảng 2,18 
triệu tấn một năm. Hiện Inñônêsia ñang nhập khẩu ñường từ các nước như Braxin, Australia, Nam phi, 
Mozambic, Guatemala và nước láng giềng Thái Lan. 

Các quan chức ngành ñường Inñônesia cho biết, nhập khẩu ñường thô của các công ty trong nước sẽ 
tăng 22,6% lên mức 1,52 triệu tấn trong năm 2007 do nhu cầu từ các công ty thực phẩm và ñồ uống 
trong nước tăng lên. 

Các nhà máy chế biến cũng nhập khẩu ñường ñể ñáp ứng ñủ công suất của nhà máy do sản lượng mía 
trong nước bị tụt giảm. 

Chính phủ Inñônêsia ñã cấp giấy phép cho 7 nhà máy chế biến ñược nhập khẩu 232.563 tấn ñường thô 
trong năm nay. 

Inñônêsia hiện là nước tiêu thụ ñường lớn nhất ðông nam á với khối lượng tiêu thụ 4,2 triệu tấn trong 
năm 2006 cho cả công nghiệp và tiêu dung, trong khi ñó tổng sản lượng của nước này chỉ ñạt 3,4 triệu 
tấn,  số còn lại phải bù bằng cách tiến hành nhập khẩu.  

(Xinhua, 19/5/2007) 

Trung Qu ốc th ắt ch ặt ki ểm soát ñối với sản xu ất ñường s ắc –carin  

Trung Quốc ñang thắt chặt kiểm soát ñối với sản xuất sắc-carin, một ñộng thái nhằm nâng ñỡ công 
nghiệp ñường trong nước. Mặc dù sản xuất sắc-carin hiện nay ñã bị hạn chế, vừa qua Uỷ ban Cải cách 
và Phát triển Quốc gia, Cơ quan Quản lí Nhà nước về Công nghiệp và Thương mại, Cơ quan Bảo vệ Môi 
trường Nhà nước ñã có thông ñiệp cho biết, Trung Quốc có kế hoạch tăng cường các kiểm soát. Người 
ta hi vọng các cơ quan chức năng của nhà nước sẽ cấm nghiêm ngặt việc ñưa ra những dự báo mới 
hoặc mở rộng ñể sản xuất các chất ngọt nhân tạo. Trong năm 2006, 5 công ti ñược chính phủ cho phép 
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sản xuất sắc-carin ñã sản xuất ñược 22.850 tấn và ñã xuất khẩu hơn 19.000 tấn. Các biện pháp thực 
hiện ñể hạn chếẩan xuất sắc-carin áp dụng vào thời ñiểm có nhiều cố gắng thúc ñẩy công nghiệp ñường.  

(Vatis Update: Food Processing) 

Sản lượng ñường niên v ụ 2006/07 của Bănglañét tăng 24%.  

Sản lượng ñường niên vụ 2006/07 của Banglañét ñã tăng  gần 24% so với niên vụ trước, lên mức 
165.000 tấn nhờ tăng sản lượng mía.     

vụ thu hoạch mía ñường ở Bănglañét thường bắt ñầu vào tháng 11 và kết thúc vào tháng 4, tuy nhiên 
năm nay vụ mía ở nước này lại kết vào tháng 5 thúc muộn hơn 1 tháng so với mọi năm. 

Bănglañét hiện có 14 nhà máy ñường thuộc sở hữu nhà nước và không có nhà máy tư nhân nào. 

Niên vụ 2004/05, nước này ñã sản xuất ñược 103.000 tấn ñường và 133.000 tấn ñường niên vụ 
2005/06. Mỗi năm nước này phải tiến hành nhập khẩu ñường ñể ñáp ứng nhu cầu 1,2 triệu tấn ñường 
trong nước.  

(Reuters, 14/05/2007) 

Braxin b ắt ñầu mùa mía ở Trung tâm phía Nam.  

Theo Bộ Nông nghiệp Braxin, từ ñầu tháng 5/2007 ñã có ít nhất 140 khu vực trồng mía ở trung tâm phía 
Nam Braxin ñã ñi vào khai thác niên vụ 2007/08 và khoảng 270 nhà máy ñã ñang bắt ñầu ñi vào chế 
biến. ðược biết, số nhà máy chế biến ở khu vực này chiếm khoảng 85% sản lượng của cả nước, và 
chúng sẽ ñi vào hoạt ñộng trong những ngày tới. 

Trung tâm ñường phía Nam của Braxin dự kiến sẽ thu hoạch ñược khoảng 420 triệu tấn mía, trong khi 
ñó khu vực phía bắc sẽ bắt ñầu vụ mùa vào tháng 9 tới với sản lượng khoảng 55-60 triệu tấn. ðánh giá 
trên cũng tương tự như dự báo của Hiệp hội Mía ðường (Unica) hôm 24/4 vừa qua.  

Theo ñánh giá của ông Jose Nilton, Cố vấn Bộ Nông nghiệp và Mía ñường, sản lượng Ethanol của 
Braxin có thể tăng 13,5% lên 20,2 tỷ lít và sản lượng ñường sẽ tăng khoảng 5% lên 31,3 triệu tấn so với 
niên vụ 2006/07. 

Năm 2006/07, trung tâm ñường phía Nam ñã thu hoạch ñược 372 triệu tấn mía trong ñó sản xuất ñược 
15,9 tỷ lít Ethanol và 25,7 triệu tấn ñường.  

(AP, 12/5/2007) 

Braxin t ập trung mía cho s ản xu ất Ethanol vào ñầu vụ 

Xuất khẩu ñường của Braxin ñã tăng lên vào tuần trước, trong khi các nhà máy chế biến cần nhiều mía 
hơn ñể sản xuất Ethanol vào ñầu mùa mía. 

Thị trường ñường Braxin vẫn sôi ñộng trong khi Cuộc họp thường niên của câu lạc bộ ðường, thu hút sự 
tham gia của rất nhiều ñại diện khách hàng trên thị trường giao ngay từ khắp các nước trên thế giới, 
ñang ñược tổ chức tại New York. Trong ñó Braxin là nước sản xuất và xuất khẩu lớn nhất thế giới.   

Hiện nay, có rất ít các nhà máy tập trung vào sản xuất ñường mà chủ yếu tập trung vào sản xuất 
Ethanol, thông thường vào ñầu vụ và cuối vụ mía thường có mưa nhiều làm cho hàm lượng ñường trong 
mía giảm ñi. Tuy nhiên, ở trung tâm phía Nam hiện nay ñang là mùa khô. 
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Phần lớn khối lượng bán ñược trước ñó là do kết thúc các hợp ñồng, sang ñến thời ñiểm này ñã giảm ñi 
nhiều.   

ðược biết, số lượng các tàu ñang chờ ñể lấy ñường ở các cảng của Braxin ñã giảm xuống còn 43 chiếc 
trong thời ñiểm này từ mức 53 chiếc của tuần trước. Cụ thể, ở cảng Santos số lượng ñã giảm còn 24 từ 
mức 30 chiếc và ở cảng Paranagua giảm xuống còn 6 chiếc so với 9 chiếc  của tuần trước. 

Tuần này, xuất khẩu ñường của Braxin kỳ vọng ñạt 986.104 tấn trong ñó có 840.628 tấn là ñường thô, 
70.350 tấn là ñường tinh thể (loại 150 ICUMSA), 66.400 tấn là ñường ñã tinh chế (45 ICUMSA). ðường 
của Braxin ñang ñược xuất chủ yếu ñến Khu vực Biển ðen vì Nga ñang tiến hành nhập ñể dự trữ. 

Tình hình vụ Mùa:  

Thời tiết năm nay thuận lợi hơn năm ngoái, chính vì vậy, việc thu hoạch mía ở Parana, Bang sản xuất 
mía lớn thứ 2 của Braxin ñang ñược tiến hành một cách khẩn trương trong tuần này do thời tiết ñang khô 
và sản lượng khá cao. Mặc dù việc thu hoạch năm nay bắt ñầu muộn. 

Hiện tại vụ mùa ñã bắt ñầu ñược khoảng 10 ngày chậm hơn so với vụ trước do trời mưa và thiếu trang 
bị. Mặc dù bắt ñầu muộn nhưng năm nay ñã thu hoạch ñược gần 20% nhanh hơn so với năm ngoái do 
thời tiết thuận lợi. Sản lượng mía sẽ ñạt khoảng 420 triệu tấn, tăng 30% so với niên vụ trước.  

(AP, 18/5/2007) 

Braxin: Giá ñường thô ti ếp tục giảm 

Mức chênh lệch giá xuất khẩu ñường thô của Braxin so với giá ñường thế giới tuần này ñã giảm mạnh 
bởi công tác thu hoạch vụ mía chính của khu vực Trung Nam Braxin ñược ñẩy nhanh dưới ñiều kiện thời 
tiết thuận lợi. Trong khi ñó, giá ñường trắng ñược hậu thuẫn ñôi chút nhờ nhu cầu khá lớn.  

Chênh lệch giá của ñường thô xuất khẩu có ñộ phân cực cao giao ngay tại cảng Santos giảm khoảng 
30% so với tuần trước, hiện chỉ cao hơn 10 ñiểm (giá trả) và 20 ñiểm (giá chào) so với giá hợp ñồng kỳ 
hạn tháng 7/07 trên thị trường New York. Mức chênh lệch của ñường tinh thế 150 ICUMSA so với giá 
ñường thế giới cũng ñược thu hẹp so với tuần trước.  

Trong khi ñó, theo một thương nhân tại Sao Paolo, giá ñường trắng dường như ñược hậu thuẫn bởi một 
vài thương vụ bán. Mức chênh lệch giá xuất khẩu ñường trắng giao tháng 6/07 so với giá ñường kỳ hạn 
tháng 7/07 trên thị trường New York ñã thu hẹp xuống 72 USD (giá trả) và 74 USD/tấn (giá chào) so với 
mức tương ứng 78 USD và 80 USD/tấn một tuần trước ñây. 

Tuần này, giá một bao ñường trắng (50 kg/bao) trên thị trường nội ñịa ở mức 28,51 real, giảm so với 
mức 30,56 real/bao tuần trước. Nhìn chung, mức giá chung bình của ñường thô ñã liên tục tụt giảm kể từ 
tháng 12 năm ngoái. 

Hiệp hội công nghiệp mía ñường Braxin (Unica) tuần qua cho biết, trên 50% trong tổng số 240 nhà máy 
của khu vực Trung Nam ñã bắt ñầu tiến hành công tác ép mía. Dự ñoán, sản lượng mía của khu vực sẽ 
dao ñộng từ 415-420 triệu tấn, tăng ñáng kể so với mức 371 triệu tấn niên vụ trước. 

Theo dự báo, thời gian tới, mưa sẽ không xuất hiện, song có thể sẽ có mưa lớn ảnh hưởng tới công tác 
ép mía của các nhà máy trong 1 hoặc 2 ngày tại khu vực Trung Nam kể từ cuối tháng 5.  

Thông tin cho biết, chính phủ nước này ñang tiến hành thảo luận với công ty dầu khí Petrobass về kế 
hoạch dự trữ ethanol chế biến từ mía. ðược biết, biện pháp này ñã ñược thảo luận vài năm nay giữa 
ngành ñường và chính phủ song chưa ñi ñến thống nhất. Nếu nhất trí, giá ethanol trên thị trường nội ñịa 
có thể hạ nhiệt trong thời gian từ tháng 12 ñến tháng 3 - thời ñiểm công tác thu hoạch kết thúc tại khu 
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vực Trung Nam. ðồng thời, ñiều này cũng sẽ giúp thế giới nhìn nhận Braxin với tư cách là một nước 
cung cấp nhiên liệu.  

(AP, 17/05/2007) 

Mêhicô s ẽ mở rộng h ạn ng ạch nh ập kh ẩu ñường trong n ăm nay.  

Theo một quan chức Bộ thương mại Mêhicô, nước này dự ñịnh sẽ tiến hành nhập khẩu thêm 175.000 
tấn ñường với thuế xuất 10%, ñể bù lại lượng thiếu hụt trong nước và kỳ vọng sẽ làm giảm giá ñường 
trong nước hiện ñang ở mức cao. Hạn ngạch mới này sẽ kéo dài ñến 31 tháng 12 và áp dụng cho tất cả 
các nước trừ Mỹ. 

Theo những người trồng mía, sản lượng ñường niên vụ 2006/07 của Mêhicô ñã giảm 5%, và giá ñường 
trong nước tháng 5 này ñã tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.    

Những năm gần ñây, Mêhicô ñã tiến hành nhập khẩu ñường nhằm ngăn chặn sự tăng giá ñường trong 
nước do nhu cầu ngày càng tăng và sản lượng trong nước giảm. Tuần này, Mêhicô ñã cắt giảm thuế 
nhập khẩu ñường từ Mỹ xuống mức 35,31USD/tấn từ mức 70,62USD/tấn. ðược biết năm 2008 tới, khối 
thị trường chung Nam Mỹ ( NAFTA), Mêhicô và Mỹ sẽ cắt bỏ thuế nhập khẩu ñường.  

(DJ, 14/05/2007) 

Sản lượng ñường niên v ụ 2006/07 của Mêhicô gi ảm nh ẹ 

Theo Hiệp Hội trồng mía Mehicô, Sản lượng ñường niên vụ 2006/07 của Mehicô ñạt 4,517 triệu tấn, 
giảm 5,01% so với niên vụ trước. Tuy nhiên sản lượng ñường của tuần tính ñến ngày 5/05/07 ñã ñạt 
226.752 tấn, tăng 23,80% từ mức 183.160 tấn của tuần cùng kỳ năm ngoái. 

Theo số liệu của Hiệp hội thì sản lượng ước tính ñược của niên vụ 2006/07 giảm xuống mức 5,44 triệu 
tấn (thay vì mức 4,517 triệu tấn như trước ñây) từ mức 5,55 triệu tấn của niên vụ trước. 

Dưới ñây là số liệu về biến ñộng khối lượng mía và ñường theo năm so với niên vụ trước. (ðơn vị tính: 
tấn) 

Sản lượng  2005/06 2006/07 Biến ñộng  

Mía 42.588.788 41.960.017 - 628.771 

ñường  4.755.791 4.517.711 - 238.080 

(Reuters, 13/05/2007) 

Cuba g ặp khó kh ăn trong thu ho ạch mía.  

Cuba ñang phải ñương ñầu với những giảm sút liên tục sản lượng ñường thô do thời tiết không thuận và 
những khó khăn về tổ chức. 

5 trong số 13 tỉnh sản xuất ñường của nước này ñều ở miền ðông. Cuba ñã có kế hoạch cho miền ðông 
ñóng góp hơn 500.000 tấn vào chỉ tiêu sản lượng ñường thô của cả nước từ 1,5 ñến 1,6 triệu tấn. Tuy 
nhiên, các cơn mưa lớn ñã gây khó khăn cho hoạt ñộng của các máy thu hoạch mía và các xe tải mía di 
chuyển trên những ñường lầy lội trong khu vực cũng như trong những nơi miền Trung Cuba. 

Các thương nhân ñều cho rằng chỉ tiêu của năm nay sẽ không ñạt ñược và chỉ hi vọng ñạt từ 1,3 ñến 1,4 
triệu tấn. Bộ trưởng Bộ ðường Cuba, ông Del Toro thừa nhận rằng những vấn ñề về tổ chức ñã khiến 
cho việc giao những phụ tùng máy móc tối cần thiết không ñúng kế hoạch và gây ra những khó khăn 
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khác, làm cho nhiều nhà máy chậm vào vụ ép mía. Bộ trưởng thúc giục công nhân “nỗ lực phi thường” 
ñể ñáp ứng các chỉ tiêu thu hoạch. Ông còn cho biết ñã ñộng viên hàng nghìn nông dân ñi chặt mía ở 
miền ðông. Bộ ðường Cuba mới ñây ñã thông báo rằng 47 trong 49 nhà máy có kế hoạch sản xuất ñã 
ñang ép mía.  

(The Public Ledger) 

Mưa lớn ảnh hưởng ñến thu ho ạch mía c ủa Jamaica  

Theo một quan chức ngành ñường Jamaica, vụ thu hoạch mía của nước này vẫn ñược trông ñợi là ñạt 
sản lượng mục tiêu ñề ra, mặc dù hiện nay ñang có mưa lớn.  

Ngành ñường Jamaica ñã sản xuất ñược 143.000 tấn ñường tính ñến ngày 21/5, và phấn ñấu ñạt mục 
tiêu 167.000 tấn ñến hết vụ thu hoạch vào tháng 7. Mặc dù mấy tuần qua mưa lớn ñã làm giảm sản 
lượng của các nhà máy nhưng Jame vẫn lạc quan, cho dù có thể sẽ phải kéo dài thời gian thu hoạch 
nhưng vẫn sẽ ñạt ñược mục tiêu ñề ra. Tất cả 5 nhà máy ñường của nước này vẫn ñang hoạt ñộng, cho 
dù Frome, nhà máy lớn nhất sẽ kết thúc khai thác vào tháng 6.  

Phần lớn mía ñã ñược thu hoạch nhưng vụ thu hoạch vẫn phụ thuộc vào thời tiết. Hầu hết ñường của 
Jamaica ñược xuất khẩu sang thị trường EU và Mỹ.  

Mặc dù vậy, theo số liệu của ngành ñường, sản xuất ñường vẫn sẽ không ñáp ứng ñủ nhu cầu tiêu dùng. 
7 năm trước ñể ñáp ứng nhu cầu trong nước, Jamaica ñã phải nhập khẩu ñường từ Guyana và Belize.  

(DJ, 23/5/2007) 

Ngành ñường Hi l ạp gặp khó kh ăn do EU c ắt gi ảm trợ cấp 

Công ty Hellenic Sugar (EBZ), công ty sản xuất ñường lớn nhất Hi Lạp ñang tiến hành tìm kiếm các nhà 
ñầu từ ñể chuyển ñổi 2 trong số 5 nhà máy ñường sang sản xuất nhiên liệu Ethanol ñể bù lại việc cắt 
giảm trợ cấp ñối với ñường của Liên Minh Châu Âu (EU). Uỷ Ban Châu Âu ñã cắt giảm hạn ngạch và giá 
ñường và EBZ cho biết công ty này sẽ không thể tiếp tục duy trì hoạt ñộng với cả 5 nhà máy ñường. EBZ 
ñã quyết ñịnh chuyển hai nhà máy ñường Larissa và Xanthi sang sản xuất Ethanol nhiên liệu. Ethanol sẽ 
ñược sử dụng rộng rãi như một loại nhiên liệu tái tạo cho ngành Giao thông.  

Dự kiến tổng công suất của mỗi nhà máy vào khoảng 120.000 tấn Ethanol một năm, nhưng ñiều này sẽ 
ñược xác ñịnh cùng với sự hợp tác của nhà ñầu tư chiến lược.  

EBZ ñã ñang tìm kiếm các nhà ñầu tư trong nước và nước ngoài có kinh nghiệm và ñủ khả năng về về 
vốn ñể tham gia thành lập công ty mới thông qua cổ phần và cùng quản lý. Nhà ñầu tư chiến lược cũng 
sẽ tham gia vào việc lựa chọn công nghệ mới, tư vấn ñể sử dụng tốt nhất các ñiệu kiện thuận lợi và ñào 
tạo ñội ngũ công nhân hiện có.  

Còn EBZ sẽ cung cấp ñất và tài sản cố ñịnh hiện tại và trang thiết bị của nhà máy. Các bên tham gia ñấu 
thầu phải ñưa ra quyết ñịnh vào ngày 15/6.  

Năm 2005, Liên Minh Châu Âu (EU) ñã quyết ñịnh cắt giảm trợ giá ñường xuống mức thấp nhất 36% ñến 
năm 2010. ðộng thái này của Châu Âu ñã khiến ngành ñường của Hi Lạp không còn khả năng cạnh 
tranh và có nguy cơ phá sản.  

Hiện EBZ ñang ñiều hành 5 nhà máy ñường ở Hi Lạp và 2 nhà máy khác ở Serbia.  

(AFP, 20/5/2007) 
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Mía chuy ển gien s ản sinh ra hàm l ượng ñường cao g ấp ñôi  

Các nhà khoa học thuộc ñại học Queensland tại Brisbane, Ôxtralia, mới phát triển ñược các giống mía 
chuyển gien có hàm lượng ñường cao hơn. Những giống mía này có tên gọi là “sugarbooster”, có hàm 
lượng ñường isomaltutose giá trị cao (IM) nhờ việc ñưa vào gien isomerase ñường sucrose (SI). IM 
ñược tích tụ trong các tế bào lưu giữ của cây mía mà không làm giảm việc tập trung ñường sucrose. 
ðiều này dẫn tới hàm lượng ñường ở cây tăng gấp ñôi. 

Người ta nhận thấy các giống mía chuyển gien  tương tự về hình thái học như việc kiểm soát ở cây 
không chuyển gien. Tuy nhiên quá trình héo lá chậm hơn, hoạt ñộng quang tổng hợp mạnh hơn và việc 
vận chuyển ñường sucrose ở cây chuyển gien cao hơn. 
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TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 6 - 2007 

TIN TRONG NƯỚC 

SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 

1. Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại Hội nghị tổng kết sản xuất mía 
ñường niên vụ 2006-2007 và triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 26/2007/Qð-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về quy hoạch phát triển mía ñường ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020 

2. Kết quả sản xuất mía ñường niên vụ 2006 – 2007 

3. Cái lợi khi ký hợp ñồng bao tiêu nguyên liệu mía ở Sóc Trăng 

TIN VẮN  

1. Bốn chương trình hành ñộng phát triển ngành mía ñường 

2. Công ty cổ phần Biên Hòa ñầu tư trồng mới 2.000 ha mía tại Campuchia 

3. Trà Vinh: ðầu tư xây dựng tuyến ñê bao bảo vệ vùng chuyên canh mía 

4. Tây Ninh: Các công ty chế biến ñường bắt ñầu làm ăn có lãi 

5. Trà Vinh: Bọ rầy ñầu vàng phá hại 259 ha mía 

6. Phú Yên: Sản lượng ñường chế biến tăng gấp 2,5 lần 

7. Hậu Giang: Thêm một nhà máy ñường ñi vào hoạt ñộng 

 

TIN THẾ GIỚI  

SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

1. Dự báo sản lượng ñường thế giới năm 2007/08 sẽ tiếp tục tăng 

2. Ấn ðộ: Sản lượng ñường năm 2007/08 sẽ ñạt  kỷ lục mới 

3. Ấn ðộ: Giá ñường tăng mạnh sau quyết ñịnh tăng dự trữ của Chính phủ 

4. Trung Quốc: Sản lượng ñường tiếp tục tăng trong năm 2007/08 

5. Thái Lan: Sản lượng ñường tiếp tục tăng trong năm 2007/08 

6. Giá ñường Braxin sẽ giảm 15% so với năm ngoái. 

7. Thời tiết tiếp tục thuận lợi cho thu hoạch mía ở Braxin 

8. Cuba không khuyến khích phát triển nhiên liệu sinh học từ mía ñường  

9. Mêhicô tăng hạn ngạch nhập khẩu ñường. 

10. Công ty ñường lớn thứ 2 khu vực Trung ðông tăng công suất các nhà máy 

11. Mục tiêu sản xuất ñường của Sudan 

12. Sản lượng củ cải ñường của Ukraina giảm mạnh do hạn hán 
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SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Thông báo ý ki ến kết lu ận của Thứ trưởng Di ệp K ỉnh Tần tại Hội ngh ị tổng k ết sản xu ất mía 
ñường niên v ụ 2006-2007 và tri ển khai th ực hi ện Quyết ñịnh số 26/2007/Qð-TTg của Thủ tướng 
Chính ph ủ về quy ho ạch phát tri ển mía ñường ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020 

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

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

Từ chỗ có nhiều khó khăn, ñược sự quan tâm chỉ ñạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, 
ngành Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh và sự cố gắng phấn ñấu của các nhà máy, vụ sản xuất 
mía ñường 2006-2007 là vụ thứ 3 liên tiếp ngành ðường sản xuất có hiệu quả. Giá mía, giá ñường 
tương ñối hợp lý, tương xứng với các mặt hàng nông sản khác, cạnh tranh, hạn chế ñược ñường 
nhập lậu, ñem lại hiệu quả cho cả nhà máy và người trồng mía. Việc tranh chấp trong thu mua mía 
vẫn còn nhưng không ñáng kể. Vụ 2007-2008, Hiệp hội mía ñường Việt Nam cần tập trung chỉ ñạo 
ñể việc phối hợp giữa các nhà máy trong việc sản xuất, tiêu thụ mía và ñường ñược tốt hơn, có biện 
pháp xử lý nghiêm ñối với các trường hợp tranh mua nguyên liệu, chấm dứt hẳn tình trạng cạnh 
tranh không lành mạnh. Trong thời gian tới, ngành ñường cần tập trung triển khai thực hiện tốt Quyết 
ñịnh số 26/2007/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển mía ñường ñến năm 
2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020 theo Kế hoạch triển khai Bộ Nông nghiệp và PTNT ñã báo cáo tại 
Hội nghị. Cụ thể là: 

1. Về quy ho ạch  

- ðối với vùng nguyên liệu: 

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

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

- ðối với nhà máy: 

+ Không xây dựng thêm nhà máy ñường mới: ðến năm 2010, các nhà máy ñường hiện nay ñã có năng 
lực sản xuất ñủ và thừa ñường cho nhu cầu tiêu thụ trong nước, nếu xây dựng thêm nhà máy ñường 
mới thì càng tăng thêm nguy cơ khủng hoảng thừa, các nhà máy sản xuất sẽ không hiệu quả, dẫn ñến 
thua lỗ. Do vậy, UBND các tỉnh và các doanh nghiệp cần thực hiện ñúng ý kiến chỉ ñạo của Thủ tướng 
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Chính phủ, không xây dựng thêm nhà máy ñường mới. Những tỉnh ñã tự quyết ñịnh cho ñầu tư xây dựng 
nhà máy ñường mới, phải báo cáo, xin phép Thủ tướng Chính phủ. 

+ Các nhà máy ñường, căn cứ vào khả năng tăng năng suất của vùng nguyên liệu hoặc vào thời vụ thu 
hoạch mía (có thể tăng công suất ñể rút ngắn thời vụ sản xuất, tập trung sản xuất vào thời ñiểm mía có 
chất lượng tốt nhất, nhưng vẫn ñạt hiệu quả), chỉ mở rộng công suất nhà máy trên cơ sở vùng nguyên 
liệu hiện có của mình và chỉ nên mở rộng công suất nhà máy trên cơ sở phát huy hết tiềm năng của dây 
chuyền thiết bị hiện có, không lắp ñặt thêm dây chuyền khác.  

2. Về xây dựng vùng nguyên li ệu 

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

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

3. Về khoa h ọc công ngh ệ 

1) Về giống mía 

Cục Trồng trọt chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan, trong năm 2007 triển khai thực hiện xong 
các công việc sau: 

- Tổ chức cuộc họp gồm các Bộ, ngành và các ñơn vị liên quan bàn, thống nhất các giải pháp ñể 
thực hiện ðề án: “Phát triển giống mía cho vùng nguyên liệu các nhà máy ñường giai ñoạn 2003-
2008”. Trên cơ sở ñó, có hướng dẫn triển khai cụ thể ñể ðề án thực hiện ñạt nội dung và tiến ñộ. 

- Trình Bộ quyết ñịnh sửa ñổi các quy ñịnh về Quy trình khảo nghiệm, công nhận giống mới ñối với 
cây mía cho phù hợp với yêu cầu hiện nay. 

- Hướng dẫn, chỉ ñạo các Viện và các nhà máy ñường lập Dự án phát triển giống mía cho vùng 
nguyên liệu tập trung giai ñoạn 2008-2010, phù hợp với tiến ñộ triển khai của Chương trình giống 
cây trồng, giống vật nuôi và giống thuỷ sản, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

2)  Về cơ giới hoá 

Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan: 

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

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

3)  Về thuỷ lợi 

- Vụ Kế hoạch và Cục Thuỷ lợi bố trí ñủ vốn, chỉ ñạo hoàn thành dứt ñiểm Dự án ðiều tra quy hoạch thuỷ 
lợi cho vùng nguyên liệu mía tập trung, trình Bộ phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi cho vùng nguyên liệu mía 
tập trung xong trước tháng 6 năm 2008. 
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- Các công ty, nhà máy ñường chủ ñộng làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT ñề xuất, xây dựng các 
Dự án thuỷ lợi tưới mía, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ñể triển khai thực hiện.   

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

4)  Về thâm canh 

Cục Trồng trọt, vụ Khoa học công nghệ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT lập kế hoạch, giao nhiệm vụ cho 
các Viện xây dựng các Quy trình thâm canh phù hợp cho từng vùng sinh thái; ban hành và chỉ ñạo triển 
khai thực hiện nhanh các Quy trình thâm canh ñã ñược nghiệm thu, công nhận. 

5)  Về công tác khuyến nông 

- Cục Trồng trọt chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan xây dựng và trình Bộ phê duyệt chương trình 
khuyến nông cho cây mía giai ñoạn 2008-2010 xong trước ngày 30/10/2007; ñồng thời có trách nhiệm 
chỉ ñạo, kiểm tra, ñôn ñốc ñể Chương trình ñược triển khai thực hiện ñúng yêu cầu. Căn cứ Chương 
trình Bộ ñã phê duyệt, Trung tâm khuyến nông Quốc gia lập kế hoạch và chỉ ñạo Trung tâm khuyến nông 
các tỉnh phân bổ vốn khuyến nông cho cây mía hàng năm, thông báo ñể các nhà máy biết, phối hợp. 

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

6)  Về ñầu tư ñổi mới công nghệ và thiết bị  

Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối hướng dẫn, chỉ ñạo các nhà máy ñường xây dựng kế hoạch, 
từng bước ñầu tư chiều sâu, hiện ñại hóa, mở rộng công suất hiện có một cách hợp lý, nâng cao hiệu 
suất tổng thu hồi, chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường, góp phần hạ giá thành sản phẩm, 
nâng cao hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh. ðồng thời củng cố, hoàn thiện hệ thống quản lý sản xuất, 
chất lượng theo hướng hiện ñại, ñảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phù hợp với hội nhập kinh tế thế 
giới, ñến năm 2010 tất cả các nhà máy sản xuất ñường ñều ñạt tiêu chuẩn quản lý ISO 9001. 

4. Về tiêu th ụ và xúc ti ến thương mại 

- Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình sản xuất, tiêu 
thụ ñường theo ñịnh kỳ hàng tháng và cả năm. 

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

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

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

5. Về tổ chức sản xu ất 
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- Trong năm 2007, phải tập trung giải quyết xong dứt ñiểm việc chuyển ñổi sở hữu và xử lý tài chính của 
7 nhà máy ñường còn lại theo Quyết ñịnh 28/2004/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ. ðối với 3 Nhà 
máy gồm Sơn La, Kon Tum và Thới Bình (Cà Mau), giao cho Ban ðổi mới và quản lý doanh nghiệp của 
Bộ chủ ñộng phối hợp với UBND của 3 tỉnh ñôn ñốc thực hiện, tham mưu ñể Bộ có cuộc họp liên tịch 
giữa các Bộ, ngành và ñịa phương, bàn giải quyết các vướng mắc trong việc xử lý, tổ chức lại sản xuất 
của 3 ñơn vị này; ñồng thời, giúp ñỡ các ñơn vị trong việc lập phương án xử lý.      

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

6. Về chính sách  

- Theo kế hoạch công tác Bộ ñã giao, trong năm 2007, Cục Hợp tác xã và PTNT chủ trì, phối hợp với các 
ñơn vị liên quan thực hiện xong việc khảo sát, ñánh giá lại kết quả thực hiện Quyết ñịnh 80/2002/Qð-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về Khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp ñồng kinh tế, soạn thảo ñể 
Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết ñịnh mới phù hợp với tình hình hội nhập kinh tế thế giới, 
khuyến khích, gắn bó lợi ích và trách nhiệm của doanh nghiệp và người trồng, cung cấp nguyên liệu 
trong quá trình sản xuất.   

- Giao Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan, tổng hợp các 
vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách  ñối với ngành ðường, ñề xuất và soạn thảo các văn bản 
kiến nghị với các Bộ và Thủ tướng Chính phủ các nội dung cần sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp với tình 
hình thực tế hiện nay.  

Trên cơ sở các nội dung cần triển khai thực hiện ở trên, UBND các tỉnh có nhà máy ñường, các Cục, Vụ 
liên quan, Hiệp hội Mía ñường Việt Nam, các Nhà máy và Công ty ñường lập chương trình triển khai cụ 
thể, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 30/11/2007 ñể Bộ tổng hợp báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ. 

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

Kết qu ả sản xu ất mía ñường niên v ụ 2006 – 2007 

1. sản xu ất, tiêu th ụ mía nguyên li ệu 

Vụ 2006-2007, do giá mía cuối năm 2005, ñầu năm 2006 ở mức cao, nên việc phát triển vùng nguyên 
liệu gặp nhiều thuận lợi, nhiều nơi nông dân ñã trồng mía vượt ra ngoài quy hoạch, ñồng thời việc chăm 
sóc mía cũng tốt hơn nên diện tích, năng suất, chất lượng mía ñều tăng hơn so với vụ trước. Diện tích 
mía cả nước ñã lên tới 310.067 ha; năng suất mía bình quân ñạt 54,8 tấn/ha; sản lượng mía cả nước ñạt 
khoảng 17,0 triệu tấn. So với vụ 2004-2005 diện tích tăng 45.000 ha (17%); năng suất mía tăng 3,9 
tấn/ha (7,6%); sản lượng mía tăng 3,5 triệu tấn (25,9%). Diện tích vùng nguyên liệu các nhà máy ñã ký 
hợp ñồng ñầu tư và bao tiêu là 219.752 ha. 

Do diện tích mía phát triển ngoài quy hoạch nhiều, một số vùng các nhà máy ñã phải kéo dài vụ sản xuất 
thêm hơn 1 tháng so với vụ trước, phải ép mía già với chất lượng thấp, ảnh hưởng ñến hiệu quả sản 
xuất. Giá mía 10 CCS tại ruộng tuỳ theo vùng, từ 320.000 ñ ñến 450.000 ñ/tấn. 

2. Sản xu ất ñường:  

Tổng lượng ñường sản xuất vụ 2006-2007 là 1 .244.000 tấn. 

a) S�n xu �t ñ�	ng công nghi 
p 
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Vụ sản xuất mía ñường 2006-2007 cả nước có 36 nhà máy ñường hoạt ñộng với tổng công suất thiết kế 
87.500 TMN. Sản lượng mía ép công nghiệp ñạt 12,3 triệu tấn, sản xuất ñược 1.144.000 tấn ñường gồm 
350.000 tấn ñường luyện và 794.000 tấn ñường trắng, vàng. So với vụ trước, lượng mía ép công nghiệp 
tăng 44,7 %, sản lượng ñường tăng 51,7 %. Trong ñó : 

- Miền Bắc ép 3.587.300 tấn mía, ñược 351.550 tấn ñường. So với vụ trước, lượng mía ép tăng 56,8 %, 
sản lượng ñường tăng 52,8%.   

- Miền Trung và Tây Nguyên ép 3.197.200 tấn mía, ñược 320.100 tấn ñường. So với vụ trước, lượng 
mía ép tăng 102,1%, sản lượng ñường tăng 122,7 %.     

Miền Nam ép 5.519.000 tấn mía, ñược 473.100 tấn ñường. So với vụ trước lượng mía ép tăng 19,1 %, 
sản lượng ñường tăng 24,3 %.   

Tỷ lệ tiêu hao bình quân cả nước là 10,7 mía/1 ñường, giảm hơn so với tỷ lệ 11,3 mía/1 ñường ở niên vụ 
2005-2006. Cụ thể ở từng vùng là:   

- Miền Bắc tiêu hao bình quân 10,2  mía/1 ñường, vụ trước là  9,9 mía/1 ñường;   

- Miền Trung và Tây nguyên tiêu hao bình quân 10,0 mía/1 ñường, vụ trước là 11, 0 mía/1 ñường;  

- Miền Nam tiêu hao bình quân 11,6 mía/1 ñường, vụ trước lại 12,2 mía/1 ñường;   

Qua các số liệu trên cho thấy, vụ này năng suất, chất lượng mía bình quân của cả nước tăng. Tuy nhiên, 
do ảnh hưởng của thời tiết nên chất lượng mía ở miền Bắc giảm hơn so với vụ trước.   

Tỷ lệ phát huy công suất thiết kế bình quân chung cả nước của các nhà máy ñường ñạt 93,7%, tăng so 
với 69,1% ở vụ trước.   

b) S�n xu �t ñ�	ng th � công   

Do chênh lệch giữa giá mía và giá ñường không cao, sản xuất kém hiệu quả nên sản lượng ñường thủ 
công giảm hơn so với vụ trước 50.000 tấn. Các cơ sở thủ công ép ñược khoảng 1,7 triệu tấn mía, sản 
xuất ñược khoảng 100.000 tấn ñường (quy ñường trắng).   

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

Theo báo cáo của Tổ chức ðường Thế giới (ISO), do giá ñường thế giới liên tục tăng vào cuối năm 2005 
và 6 tháng ñầu năm 2006 ñã khuyến khích cả những nước xuất khẩu lẫn nhập khẩu ñường gia tăng sản 
xuất. Sản lượng ñường thế giới niên vụ 2006-2007 có thể tăng lên mức kỷ lục 160 triệu tấn, dư thừa 
cung ñường thế giới niên vụ 2006-2007 sẽ lên trên 9 triệu tấn. Do thừa ñường nên giá ñường thế giới có 
xu hướng tiếp tục giảm trong những tháng cuối năm 2007.   

Trong nước, vụ 2006-2007 sản xuất ñược 1.244.000 tấn; lượng ñường tồn kho vụ trước chuyển sang là 
130.000 tấn, tổng lượng ñường có là 1.374.000 tấn, gần ñủ cho nhu cầu tiêu thụ ñường trong nước (từ 
1/10/2006 ñến 1/10/2007). Tuy nhiên, do không có lượng ñường luân chuyển cuối vụ nên tháng 10/2007 
sẽ bị thiếu ñường, lượng ñường thiếu trong tháng 9 và tháng 10/2007 khoảng 80.000 ñến 100.000 tấn. 
Theo cam kết khi hội nhập WTO, Bộ Thương mại ñã cấp giấy phép nhập khẩu 50.000 tấn ñường cho các 
ñơn vị sản xuất dùng ñường làm nguyên liệu. Dự báo với lượng ñường này cùng với sự tăng cường sản 
xuất của các nhà máy ñường vào ñầu vụ và lượng ñường nhập lậu, cơ bản ñã ñủ ñường phục vụ cho 
nhu cầu tiêu thụ trong nước. 

Do cung cầu cân ñối, giá ñường trong nước vụ này tương ñối ổn ñịnh. Trong 4 tháng ñầu năm 2007, giá 
bán buôn ñường kính trắng loại I ñã có thuế VAT ở mức từ 6.200 ñ ñến 6.400 ñ/kg. Từ tháng 5/2007 
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lượng ñường tồn kho tại các nhà máy ñã giảm, giá ñường ñang có xu hướng tăng lên, thời ñiểm cuối 
tháng năm, giá bán buôn ñường trắng loại I ñã có thuế VAT vào khoảng 6.600 ñến 6.700 ñ/kg. 

4. Kết qu ả sắp xếp lại sản xu ất của các nhà máy theo quy ết ñịnh 28/2004/Qð-TTg 

Tình hình tổ chức xắp xếp lại sản xuất của 37 nhà máy theo Quyết ñịnh 28/2004/Qð-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ như sau: 

+ Có 6 nhà máy liên doanh và 100% vốn nước ngoài; 

+ Có 24 nhà máy ñã cổ phần hóa. Trong ñó, có 20 nhà máy thực hiện cổ phần hóa sau khi thực hiện 
Quyết ñịnh 28/2004/Qð-TTg; 

+ 4 Nhà máy ñường còn vướng mắc chưa thực hiện xong việc cổ phần hoá là: Sóc Trăng, Trà Vinh, 
Tuyên Quang, Kon Tum. 

+ 3 Nhà máy thua lỗ, không thể cổ phần hoá ñược, Chính phủ ñã cho phép bán song còn vướng mắc về 
thủ tục, phương án bán là: Thới Bình, Kiên Giang và Sơn La. 

5. Một số tồn tại, hạn ch ế 

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

1. Có nhiều nơi vùng nguyên liệu phát triển tự do không theo quy hoạch, khi thấy thiếu mía, giá cao thì 
nông dân ñua nhau trồng, khi thừa giá thấp thì lại bỏ không chăm sóc và chuyển sang trồng cây khác; 
gây khó khăn cho nhà máy và cho chính người trồng mía. 

2. Công tác chuyển giao giống mới, chuẩn bị mía giống, chưa ñược quan tâm ñầu tư ñúng mức. Cụ thể:   

- Quy trình khảo nghiệm, công nhận giống mới còn phức tạp, kéo dài, không phù hợp với yêu cầu sản 
xuất; 

- ðề án nhân giống mía 3 cấp "Phát triển giống mía cho vùng nguyên liệu các nhà máy ñường giai ñoạn 
2003-2008" vướng mắc cơ chế tài chính, không tháo gỡ ñược nên ñến nay gần hết thời gian mà hầu 
như vẫn chưa triển khai thực hiện ñược; 

- Chưa có kế hoạch cụ thể về nhập khẩu và nhân giống mía mới ñể nhà nước bố trí ngân sách hỗ trợ;   

- Nhiều nhà máy ñường chưa có kế hoạch chủ ñộng chuẩn bị mía giống trồng mới hàng năm cho vùng 
nguyên liệu của mình mà vẫn ñể cho nông dân tự lo. 

3. Nhiều nơi, ñặc biệt là khu vực ðồng bằng sông Cửu Long, nhiều nhà máy cùng thu mua trên một vùng 
nguyên liệu nên chỉ chú trọng việc thu mua,  chưa gắn bó trách nhiệm trong việc xây dựng vùng nguyên 
liệu ñể có các chính sách hỗ trợ nông dân tiếp cận, áp dụng nhanh các tiến bộ về giống và kỹ thuật  canh 
tác, nâng nhanh năng suất, chất lượng mía nguyên liệu. 

4. Một số nhà máy thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại sản xuất thèo Quyết ñịnh 28/2004/Qð-TTg quá 
chậm so với thời gian Chính phủ ñã quy ñịnh.   

6. ðánh giá chung  

Vụ sản xuất mía ñường 2006-2007 là một trong những vụ sản xuất có nhiều ñiều kiện thuận lợi, tình hình 
cung cầu, sản xuất và tiêu thụ ñường tương ñối ổn ñịnh, các nhà máy ñường ñã có sự chuẩn bị tốt trước 
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khi vào vụ, có nguyên liệu ñể phát huy công suất ở mức cao (94%). Các nhà máy ñường (ñiển hình là ở 
khu vực ðồng bằng sông Cửu Long) ñã phối hợp tốt với nhau trong tiêu thụ, giữ giá ñường ổn ñịnh, 
không ñể ñường lậu tràn vào, tạo sự ổn ñịnh cho thị trường trong nước và hiệu quả sản xuất chung cho 
cả ngành ñường. Giá mía, giá ñường tương ñối hợp lý, tương xứng với các mặt hàng nông sản khác. 
Tuy vậy, vẫn còn nhiều vấn ñề cần khắc phục như năng suất, chất lượng mía nguyên liệu còn thấp so 
với thế giới và các nước trong khu vực; nhiều nơi nông dân trồng mía tự phát không theo quy hoạch, nên 
vùng nguyên liệu phát triển không ổn ñịnh, trong khi nhiều nhà máy vẫn thiếu nguyên liệu (Việt - ðài, 
Cam Ranh, Buorbon Tây Ninh...), thì nhiều nơi sản lượng mía lại vượt quá công suất nhà máy, các nhà 
máy phải kéo dài thời vụ ñể tiêu thụ hết mía cho dân, hạn chế hiệu quả sản xuất (ðồng bằng sông Cửu 
Long); một số nhà máy còn thiếu sự phối hợp, hợp tác với nhau, vẫn còn tình trạng tranh mua, tranh bán 
mía nguyên liệu ñiển hình là ở khu vực Kon Tum, Gia Lai và Bình ðịnh. Vụ sản xuất tới các nhà máy cần 
rút kinh nghiệm, có các biện pháp khắc phục ñể ñạt hiệu quả sản xuất tốt hơn.  

(Theo b/c của Bộ NN-PTNT) 

Cái lợi khi ký h ợp ñồng bao tiêu nguyên li ệu mía ở Sóc Tr ăng  

Niên vụ mía ñường 2006-2007 ở Sóc Trăng ñã gần kết thúc. Trong tổng diện tích gần 13.000 ha mía của 
tỉnh thì diện tích mía chưa thu hoạch hiện nay chỉ còn khoảng 800 ha ở huyện Cù lao Dung. Tuy giá cả 
và lợi nhuận vụ mía năm nay không bằng năm trước nhưng cũng không phải là quá thấp ñến nỗi người 
dân phải lỗ. Với những hộ trồng mía có ký hợp ñồng bao tiêu sản phẩm thì vui mừng hơn vì ñược các 
nhà máy ñầu tư thêm vốn, thu mua giá cao hơn thị trường và ưu tiên mua khi mía ñến tuổi thu hoạch. 
Còn với những hộ không ký hoặc không chịu ký hợp ñồng bao tiêu sản phẩm thì vụ mía năm nay ñể lại 
nhiều bài học chua xót, cũng có hộ phải dở khóc dở cười vì mía hiện nay vẫn chưa bán ñược và ñang 
ngày càng mất giá khi mưa dầm xuống. 

Theo Quyết ðịnh 80/2002-Qð-CP của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông 
sản hàng hóa thông qua hợp ñồng, các doanh nghiệp ký hợp ñồng tiêu thụ nông sản với người sản xuất 
sẽ ñược một số ưu ñãi liên quan ñến ñất ñai, ñầu tư tín dụng... Nông dân, người trực tiếp sản xuất hàng 
hóa nông sản, ñược chuyển giao tiếp cận những thành tựu khoa học công nghệ sinh học mới, ñược giữ 
giá ổn ñịnh (giá sàn), ñược hỗ trợ cây giống, vốn vay, an tâm ñầu tư sản xuất, cho thu nhập ổn ñịnh. 
Những người dân trồng mía ở vùng mía tập trung thuộc các huyện Cù Lao Dung, Long Phú, Mỹ Tú của 
tỉnh Sóc Trăng cũng ñược hưởng ñầy ñủ những chính sách ưu ñãi như vậy nếu có ký hợp ñồng bao tiêu 
sản phẩm với nhà máy. Tuy nhiên, với cung cách làm ăn cũ, muốn tự quyết giá nông sản của mình nên 
không ít hộ trồng mía ở Sóc Trăng khi ñược ñịa phương, các nhà máy chế biến vận ñộng tham gia ký 
hợp ñồng bao tiêu sản phẩm ñã không chịu ký vì nghĩ rằng: nếu ký hợp ñồng với nhà máy thì khi giá mía 
thị trường lên cao, tư thương mua cao hơn nhà máy, người trồng mía vẫn buộc phải bán cho nhà máy 
mà không ñược bán theo giá thị trường... Thực tế sau vụ mía này, nhiều người trồng mía mới vỡ lẽ ra là 
không hẳn như thế. 

Anh Trần Văn Tám ở xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung vừa thu hoạch xong vụ mía phấn khởi cho 
biết: 3 năm qua trên diện tích 2 ha với giống mía VD 86-368, ROC, gia ñình có ký hợp ñồng bao tiêu với 
nhà máy ñường Sóc Trăng ñược công ty ñầu tư giống có năng suất và chất lượng cao, phân bón, cho 
thu hoạch từ 270 ñến 280 tấn mỗi năm (năng suất ñạt khá cao, gần 140 tấn/ha), với giá sàn 380 ñồng/kg, 
ñược Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñầu tư vốn với ñịnh mức 10 ñến 12 triệu ñồng/ha 
cho diện tích trồng mới và từ 7 ñến 8 triệu ñồng/ha lưu vụ. Nên các vụ vừa qua, trên diện tích trồng mía, 
anh có thu nhập ổn ñịnh trên 100 triệu ñồng mỗi năm. Anh Tám cho biết thêm, nhiều hộ gần nhà anh 
không ký hợp ñồng bao tiêu sản phẩm hiện vẫn chưa bán ñược mía vì giá thấp. 

Ông Phạm Hồng Văn, Trưởng phòng kinh tế huyện Cù Lao Dung ñánh giá: phần ñông nông dân trồng 
mía thua lỗ từ diện tích mía trồng tự phát theo phong trào thấy mía có giá thì cứ mạnh tay chặt vườn 
nhãn, lấp ao nuôi tôm sú, không nằm trong quy hoạch sản xuất mía, không ñược ñầu tư, không có hợp 
ñồng bao tiêu mía, cây giống không bảo ñảm chất lượng, năng suất, chữ ñường thấp… Còn diện tích 
ñược ký hợp ñồng bao tiêu nông sản thì vẫn cho thu nhập khá ổn ñịnh. Hiện tại, toàn huyện Cù Lao 
Dung vụ này có hơn 60% trong tổng diện tích 7.900 ha mía ñược nông dân ký hợp ñồng với các nhà máy 
ñường trong khu vực. 
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Theo bà Phương Thị Hạnh, Phó Giám ñốc Công ty cổ phần mía ñường Sóc Trăng thì vụ mía ñường năm 
2006-2007, nhà máy ñường Sóc Trăng ñã ký hợp ñồng bao tiêu sản phẩm ñược gần 5.000 ha mía trồng 
ở 3 huyện Long Phú, Mỹ Tú, Cù Lao Dung, với giá sàn 380 ñồng/kg, so với năng suất của nhà máy là 
2.000 tấn/ngày với năng suất, chữ ñường mía thực tế thì diện tích này ñã ñủ cung cấp nguyên liệu cho 
nhà máy chế biến cả niên vụ. Hiện nhà máy ñang trăn trở là làm sao ñể tiêu thụ hết sản lượng mía trong 
quy hoạch, nhà máy ñã tính ñến và ñang xây dựng hoàn chỉnh vùng nguyên liệu, vận ñộng bà con nông 
dân có ñủ ñiều kiện vào câu lạc bộ, hợp tác xã, trồng rải vụ ñể nhà máy hoạt ñộng kéo dài liên tục.  

Với những hộ không ký hợp ñồng bao tiêu sản phẩm, hiện nay ñang rất khó khăn trong khâu tiêu thụ vì 
giá cả thấp, hiện chỉ từ 260 ñến 280 ñồng/kg mía cây với lô mía có chữ ñường 10 CCS, nhưng trong 
thực tế, chữ ñường luôn thấp hơn mức chuẩn vì mía quá tuổi thu hoạch và mưa nhiều nên giá có khi chỉ 
ở mức 240 ñồng/kg, trong khi ñó, công thu hoạch, công vận chuyển ñang ở mức cao, nhiều khi thu 
hoạch xong nhưng một số nhà máy không chịu thu mua luôn vì phải ưu tiên thu mua cho những lô mía 
có ký hợp ñồng với nhà máy nên phải chờ lâu, chữ ñường càng giảm, giá càng thấp... sau khi trừ chi phí 
chỉ ở mức hoà vốn hoặc lãi không ñáng kể.  

Bao tiêu hàng hóa nông sản thông qua hợp ñồng kinh tế ñang là mối quan tâm của các hộ trồng mía ở 
Sóc Trăng trong những mùa vụ tới, ñây là một giải pháp hữu hiệu cho người trồng mía yên tâm phát triển 
sản xuất, không sợ bấp bênh theo giá cả thị trường khi ñến mùa thu hoạch. Tuy nhiên, cả người sản xuất 
lẫn doanh nghiệp cũng cần phải giữ “chữ tín”, hợp tác lâu dài ñể có tiếng nói chung, vì lợi ích chung. Từ 
bài học vụ mía này, chắc rằng sẽ có nhiều hộ dân mở thêm tầm nhìn cho những mùa vụ sau.../. 

TIN VẮN 

Bốn chương trình hành ñộng phát tri ển ngành mía ñường  

Tại ðại hội Hiệp hội Mía ñường Việt Nam nhiệm kỳ 3 (2007-2010) vừa ñược tổ chức ngày 18/6 tại Hà 
Nội, Hiệp hội Mía ñường Việt Nam ñã xác ñịnh 4 chương trình hành ñộng phát triển ngành mía ñường 
ñến năm 2010 là: Phát triển vùng nguyên liệu mía; nâng cao trình ñộ công nghệ chế biến; hợp tác tiêu 
thụ sản phẩm và kiện toàn, xây dựng và phát triển tổ chức hội.  

Với việc ñẩy mạnh thực hiện các giải pháp ñược ñề ra trong Quyết ñịnh 26/2007/Qð-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển mía ñường ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020, 
ngành mía ñường phấn ñấu ñến năm 2010 tổng sản lượng ñường cả nước sẽ ñạt 1,4 triệu tấn.  

Tổng kết nhiệm kỳ 2 (2003-2007) của Hiệp hội Mía ñường Việt Nam cho thấy, trong giai ñoạn này, Hiệp 
hội ñã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ ñơn vị thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh. ðặc việt, từ 
năm 2004, sau khi thực hiện quyết ñịnh của Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại hoạt ñộng, nhiều nhà 
máy ñường ñã từng bước ổn ñịnh sản xuất và có lãi. Trong ñó, niên vụ mía ñường 2006-2007 là niên vụ 
sản xuất thành công nhất của ngành mía ñường trong nhiều năm qua. Trên 90% các nhà máy ñường 
hoạt ñộng ñạt và vượt công suất, trong ñó có nhà máy ñạt tới gần 200% công suất. Sản lượng ñường 
tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Toàn ngành mía ñường ñạt doanh số gần 10.000 tỷ ñồng, trong 
ñó trên 90% số nhà máy, công ty hoạt ñộng có lãi.  

Tuy nhiên, tại ñại hội lần này, Hiệp hội Mía ñường Việt Nam cũng chỉ rõ những hạn chế trong sản xuất, 
thu hoạch, vận chuyển, chế biến khiến năng lực cạnh tranh còn thấp so với một số nước trong khu vực 
và trên thế giới./. 

Công ty c ổ phần Biên Hòa ñầu tư trồng mới 2.000 ha mía t ại Campuchia  

Ngày 20/6/2007, ông Trần Phước Anh, phó Tổng giám ñốc Công ty cổ phần ñường Biên Hòa cho biết: 
ñơn vị ñã hoàn tất việc ñàm phán với chính quyền tỉnh Svâyriêng (Campuchia) ñể thực hiện dự án ñầu tư 
trồng mới 2.000 ha mía nguyên liệu tại khu vực Nông trường Tà Ây thuộc xã Tà Ây, huyện Svay tiêp, tỉnh 
Svâyriêng.  
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Mục tiêu của dự án là tạo thêm vùng nguyên liệu, phục vụ sản xuất cho nhà máy; ñồng thời tạo công ăn 
việc làm ổn ñịnh, nâng cao ñời sống cho hàng ngàn cư dân Campuchia khu vực biên giới giáp với tỉnh 
Tây Ninh (Việt Nam) với phương thức ñầu tư ứng vốn và hom giống, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, 
sau ñó thu hồi lại bằng sản phẩm cây mía. Công ty cổ phần ñường Biên Hòa hiện ñang có Nhà máy sản 
xuất ñường thô công suất 3.500 tấn mía cây/ngày tại xã Tân Bình, thị xã Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) với 
vùng nguyên liệu mía ñược ñầu tư tại tỉnh hiện nay khoảng 4.000 ha. ðể phục vụ tốt cho dự án xây dựng 
thêm cụm chế biến, công nghiệp mía ñường và các sản phẩm sau ñường tại xã Thành Long (huyện 
Châu Thành, Tây Ninh) sắp ñược khởi công, Công ty cần thêm trên 12.000 ha mía nguyên liệu ñể phục 
vụ cho chế biến./. 

Trà Vinh: ðầu tư xây dựng tuy ến ñê bao b ảo vệ vùng chuyên canh mía  

Từ nguồn vốn ngân sách ñịa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh ñã ñầu tư 
hơn 3 tỷ ñồng ñể xây dựng tuyến ñê bao khép kín ven sông Hậu với chiều dài gần 4,5 km, mặt ñê rộng 3 
m, cao trình ñê 2,5 m… 

Tuyến ñê này có nhiệm vụ ñể bảo vệ 323 ha ñất sản xuất nông nghiệp, trong ñó có 243 ha ñất chuyên 
canh mía, thuộc 3 ấp là Trà Cú A, Trà Cú C và Bảy Sào Dơi, thuộc xã Kim Sơn, huyện Trà Cú (tỉnh Trà 
Vinh). Khu vực này ñược qui hoạch vùng chuyên canh mía ñể cung cấp nguồn nguyên liệu cho Nhà máy 
ðường Trà Vinh có công suất 1.500 tấn mía cây/ngàỵ. Do nằm ven sông Hậu, nên hàng năm vào mùa 
mưa lũ, khi triều cường dâng cao, diện tích ñất canh tác của 3 ấp trên thường bị ngập úng ñã gây thiệt 
hại nặng cho diện tích trồng mía của nông dân./. 

Tây Ninh: Các công ty ch ế biến ñường b ắt ñầu làm ăn có lãi  

Vụ chế biến 2006-2007, toàn tỉnh Tây Ninh ñã sản xuất ñược 143.558 tấn ñường, tăng 26,6% so với vụ 
trước. Do giá bán buôn cho các khách hàng chiến lược trong nước luôn ổn ñịnh bình quân 7.020 
ñồng/kg (ñường RE), 6.116 ñồng/kg (RS) nên các công ty ñường trong tỉnh ñã bắt ñầu làm ăn có lãi. 
Trong ñó Công ty Công ty Cổ phần mía ñường 

Bourbon-Tây Ninh (SBT) vừa công bố năm 2006 ñã thu lãi ñược 192 tỷ ñồng. Từ ñầu vụ chế biến mía 
ñường ñến nay (từ tháng 10/2006) 2 Công ty mía ñường Tây Ninh và Công ty Cổ phần mía ñường 
Bourbon-Tây Ninh ñã tiêu thụ trên thị trường nội ñịa ñược 97.265 tấn ñường cát các loại, tăng 24% so 
với cùng kỳ năm ngoái. ðể chuẩn bị nguyên liệu cho vụ chế biến 2007-2008 tới, các công ty ñường tại 
Tây Ninh ñã hợp ñồng ñầu tư ứng trước cho nông dân gần 200 tỷ ñồng cho việc trồng mới và chăm sóc 
23.000 ha mía nguyên liệu./. 

Trà Vinh: B ọ rầy ñầu vàng phá h ại 259 ha mía  

Hơn 1 tuần lễ trở lại ñây, nông dân vùng mía nguyên liệu thuộc các huyện Trà Cú và Tiểu Cần, tỉnh Trà 
Vinh ñang ñối phó với dịch bọ rầy ñầu vàng phái hại mía. Diện tích bị nhiễm bọ rầy ñầu vàng trên 259 ha, 
tập trung nhiều nhất ở xã Lưu Nghiệp Anh và An Quảng Hữu (Huyện Trà Cú), với mật ñộ bình quân 5 
con/m2. ðây là vụ thứ 3 liên tiếp, trên vùng mía nguyên liệu của tỉnh Trà Vinh, bọ rầy ñầu vàng ñã xuất 
hiện sớm. 

Bọ rầy ñầu vàng không làm cho cây mía chết 100%, nhưng khi cây mía bị nhiễm bọ rầy ñầu vàng sẽ 
chậm phát triển, làm giảm năng suất, giảm chữ ñường từ 10% ñến 30% so với diện tích mía cây không 
bị nhiễm. 

Huyện Trà Cú có diện tích mía bị nhiễm bọ rầy ñầu vàng sớm nhất và diện tích cũng nhiều nhất, do là 
vùng trọng ñiểm trồng cây mía ñường, với diện tích mỗi niên vụ trên 5.000 ha mía. Ngành nông nghiệp 
tỉnh Trà Vinh và huyện Trà Cú kết hợp với Công ty mía ñường Trà Vinh ñã có biện pháp ngăn chặn lây 
lan của dịch bọ rầy ñầu vàng trên mía, phương châm là không ñể lây lan diện tích, phát hiện và khoanh 
vùng ñiều trị sớm ñể giảm ảnh hưởng làm giảm năng suất, chữ ñường cây mía. Trước mắt, ngành chức 
năng kết hợp với kinh nghiệm của nông dân vùng trồng mía phát hiện và cách phòng trị; tổ chức các lớp 
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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; hợp ñồng với người trồng mía phun thuốc diệt bọ rầy ñầu vàng; các hộ gặp khó khăn thì 
Công ty mía ñường thu trước 50% chi phí, sau thu hoạch mía mới thu ñủ.  

Ngoài ra, Công ty mía ñường Trà Vinh còn cử cán bộ kỹ thuật xuống phối hợp với chính quyền cơ sở 
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, không ñể lan rộng diện 
tích bị nhiễm./.  

Phú Yên: S ản lượng ñường ch ế biến tăng g ấp 2,5 lần 

Niên vụ mía 2006-2007, hai nhà máy ñường KCP và Tuy Hoà ñóng trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên ñã sản 
xuất 71.000 tấn ñường, tăng 2,5 lần so với niên vụ mía năm trước ( năm trước chỉ ñạt 28.395 tấn 
ñường). 

Do năm ngoái ñường ñược giá, nên trong niên vụ mía 2006-2007, nông dân Phú Yên ñã trồng thêm gần 
1500 ha, như vậy ñưa diện tích mía của toàn tỉnh lên 19.500 ha ñồng thời năng suất mía cũng ñạt 50 
tấn/ha, cao hơn năm trước 5 tấn/ha, nên sản lượng mía năm nay trên ñịa bàn tỉnh ñảm bảo cung cấp 
cho các nhà máy ñường.  

Từ ñầu vụ mía ñến nay, hai nhà máy ñường KCP và Tuy Hòa ñã mua gần 720.000 tấn mía cây. Riêng 
Nhà máy ðường Tuy Hoà ñã sản xuất gần 11.800 tấn ñường RS, gấp 2,45 lần so với niên vụ trước. Nhà 
máy ðường KCP sản xuất 59.800 tấn ñường RE, vượt 18.700 tấn so kế hoạch ñề ra (trong niên vụ ép 
2006-2007) và tăng hơn gấp 2 lần so với niên vụ trước. 

Hiện nay, các nhà máy ñường ñang tiếp tục hoạt ñộng ñến giữa tháng 7 ñể tiêu thụ hết mía cho nông 
dân với dự ước sản lượng còn khoảng 80.000 tấn nguyên liệu. Tuy nhiên, tại tỉnh này ñã có tình trạng 
nông dân chặt mía, nhưng không có phương tiện vận chuyển mía nguyên liệu. Một số nơi nông dân 
không thuê ñược lao ñộng chặt mía, nên nhiều vùng ñã xảy ra tình trạng mía chín, nhưng không thu 
hoạch ñược; trong khi ñó cây sắn ñược giá ( từ 450 ñồng/kg, nay tăng lên 700 ñồng/kg), do vậy nhiều 
vùng ở Sông Hinh, Sơn Hoà và ðồng Xuân, nông dân có xu hướng chuyển diện tích mía sang trồng 
sắn./. 

Hậu Giang: Thêm m ột nhà máy ñường ñi vào ho ạt ñộng  

Công ty TNHH mía, ñường, cồn Long Mỹ Phát vừa tổ chức lễ xuống mía và ñưa dây chuyền sản xuất 
ñường RS vào chạy thử nghiệm. ðây là nhà máy ñường thứ 3 nằm trên ñịa bàn tỉnh Hậu Giang.  

Nhà máy mía, ñường, cồn Long Mỹ Phát ñặt tại cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện Long 
Mỹ, ñược xây dựng trên diện tích 7,2 ha, công suất nhà máy là 2.500 tấn mía cây/ngày, tổng vốn ñầu tư 
gần 200 tỷ ñồng. Các sản phẩm chính của nhà máy là: ñường RS, cồn, gas và phân vi sinh./. 
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TIN THẾ GIỚI 

SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Dự báo s ản lượng ñường th ế giới năm 2007/08 sẽ tiếp tục tăng  

Tổng sản lượng ñường thế giới năm 2007/08 dự báo sẽ ñạt 163,27 triệu tấn (qui ñường thô), tiếp tục 
tăng so với 161,29 triệu tấn của năm 2006/07 và 144,92 triệu tấn của năm 2005/06. 

Tổng mức tiêu dùng ñường toàn cầu dự báo ñạt 149,43 triệu tấn trong năm 2007/08, tăng so với 148,92 
triệu tấn của năm 2006/07 và 142,41 triệu tấn của năm 2005/06. Xuất khẩu ñường trên thế giới dự báo 
ñạt tổng cộng 50,86 triệu tấn, tăng so với 48,76 triệu tấn của năm 2006/07 và 46,63 triệu tấn của năm 
2005/06. Tổng dự trữ ñường thế giới  của cuối niên vụ 2007/08 dự báo ñạt 45,06 triệu tấn, tăng so với 
39,31 triệu tấn của cuối niên vụ 2006/07 và 32,16 triệu tấn của cuối niên vụ 2005/06. 

Sản lượng và mậu dịch ñường thế giới năm 2007/08 tăng chủ yếu nhờ sản lượng tăng ở Braxin, Ấn ðộ, 
Trung Quốc và Thái Lan.  

(World Sugar Situation, May 2007 

Ấn ðộ: Sản lượng ñường n ăm 2007/08 sẽ ñạt  kỷ lục mới 

Tổng sản lượng ñường năm 2007/08 của Ấn ðộ dự báo sẽ ñạt kỷ lục mới 28,79 triệu tấn, tăng 5% so với 
kỷ lục cũ 27,43 triệu tấn của năm 2006/07. Giá mía cao và thời tiết thuận lợi ñã khuyến khích nông dân 
tăng diện tích trồng mía lên 4,7 triệu ha, từ mức 4,5 triệu ha của năm 2005/06. Nếu thời tiết bình thường, 
sản lượng mía năm 2007/08 dự báo sẽ ñạt kỷ lục 325 triệu tấn. 

Xuất khẩu ñường năm 2007/08 của Ấn ðộ dự báo sẽ ñạt 2,5 triệu tấn, tăng mạnh so với 1,1 triệu tấn 
xuất năm 2006/07.  Dự trữ ñường cuối niên vụ 2007/08 của Ấn ðộ dự báo ñạt 14,5 triệu tấn, tăng so với 
10,1 triệu tấn của cuối niên vụ 2006/07.  

(Gain Report-IN 7035, 20-5- 2007) 

Ấn ðộ: Giá ñường tăng mạnh sau quy ết ñịnh tăng dự trữ của Chính ph ủ 

Giá ñường trên thị trường kỳ hạn của Ấn ðộ ñã tăng sau khi có nguồn tin chính phủ ñã lên kế hoạch sẽ 
tăng gấp ñôi khối lượng dự trữ quốc gia ñể giúp các nhà máy ñường chống chịu với lượng dư thừa cung 
lớn và sự rớt giá. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ấn ðộ cho biết, ngày 04/06, chính phủ ñã quyết ñịnh sẽ tăng khối lượng dự 
trữ ñường lên 5 triệu tấn thay vì 2 triệu tấn như hiện nay. Quyết ñịnh này của chính phủ như một luồng 
sinh khí mới cho ngành ñường, khi ñang phải vật lộn với cơm khủng hoảng rớt giá. Tuy nhiên, quyết ñịnh 
này sẽ không giúp ñược các nhà máy nhiều, khi mà sản lượng ñược dự báo sẽ vượt quá cầu. 

Ấn ðộ là nước sản xuất ñường lớn thứ 2 thế giới, với sản lượng niên vụ này sẽ ñạt 27 triệu tấn ñường 
thô tính ñến hết tháng 9 tới, tăng so với mức 19,3 triệu tấn của niên vụ trước. ðược biết, nhu cầu về 
ñường hàng năm của nước này ñạt khoảng 19-20 triệu tấn.  

(THX, 18/06/2007) 

Trung Qu ốc: Sản lượng ñường ti ếp tục tăng trong n ăm 2007/08 

Dự báo sản lượng ñường năm 2007/08 của Trung Quốc sẽ ñạt  12,95 triệu tấn (qui ñường thô), tăng 
2,5% so với 12,62 triệu tấn của năm 2006/07 và tăng mạnh so với 9,45 triệu tấn của năm 2005/06. Giá 
ñường tăng khuyến khích nông dân tăng 3% diện tích trồng mía và 10% diện tích trồng cải ñường trong 
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năm 2007/08. Trong tổng sản lượng ñường nêu trên, sản lượng ñường mía sẽ ñạt  11,50 triệu tấn, tăng 
so với 11,24 triệu tấn của năm 2006/07 và sản lượng ñường cải sẽ ñạt  1,45 triệu tấn, tăng so với 1,38 
triệu tấn của năm 2006/07. 

Xuất khẩu ñường dự báo sẽ ñạt 415 ngàn tấn trong năm 2007/08 tăng so với 310 ngàn tấn xuất năm 
2006/07. Tổng mức tiêu dùng ñường ở Trung Quốc dự báo sẽ ñạt 12,85 triệu tấn, tăng so với 12,00 triệu 
tấn của năm 2006/07.  

(Gain Report-CH7029,, 10-5- 2007) 

Thái Lan: S ản lượng ñường ti ếp tục tăng trong n ăm 2007/08 

Dự báo sản lượng mía của Thái Lan tiếp tục tăng trong năm 2007/08 nhờ cải thiện năng suất, ñạt 65 
triệu tấn so với 63 triệu tấn của năm 2006/07 và 46,7 triệu tấn của năm 2005/06. 

Sản lượng ñường dự báo ñạt 6,9 triệu tấn trong năm 2007/08, tiếp tục tăng so với 6,6 triệu tấn của năm 
2006/07 và 4,8 triệu tấn của năm 2005/06. 

Xuất khẩu ñường dự báo ñạt 2,20 triệu tấn trong năm 2007/08, tăng nhẹ so với 2,10 triệu tấn xuất năm 
2006/07 và 2,05 triệu tấn của năm 2005/06.  

(Gain Report-TH 7006, 10-5- 2007) 

Giá ñường Braxin s ẽ giảm 15% so với năm ngoái.  

Phó chủ tịch tài chính công ty Cosan, công ty sản xuất ñường và Ethanol lớn nhất Braxin, cho biết rằng 
lợi nhuận của họ sẽ giảm mạnh trong năm 2007/08 do giá ñường và ethanol xuống thấp. 

Giá ñường thô kỳ hạn New York ñã giảm xuống chỉ còn một nửa từ mức giá cao nhất trong 25 năm qua 
ở mức 19,73 cent/pound vào tháng 2/2006, do sản lượng tăng nhanh khi bị thu hút bởi giá cao, dẫn ñến 
dư thừa cung. Giá Ethanol cũng chịu hoàn cảnh tương tự. 

ðại diện của công ty này cho biết, giá ñường và Ethanol năm nay sẽ giảm khoảng 15% so với năm 2006, 
ñược biết giá ñường năm 2006 là 783 reais/tấn và giá ethanol là 896 reais/m3. 

Thu nhập từ xuất khẩu của tập ñoàn này ñã giảm 15% so với mức 3,6 tỷ Reais của năm ngoái, mặc dù 
khối lượng bán ñược sẽ lớn hơn do ñược dự báo là sản lượng mía ñạt kỷ lục.  

(AP. 21/06/2007) 

Thời ti ết tiếp tục thu ận lợi cho thu ho ạch mía ở Braxin  

Thời tiết hanh khô vẫn sẽ tiếp tục tạo ñiều kiện thuận lợi cho thu hoạch mía ở bang Sao Paulo của Braxin 
trong tuần này, tuy nhiên không khí khô hanh có thể sẽ khiến chính phủ ban hành lệnh cấm ñốt vườn. 

Somar's Celso Oliveira cho biết, Hiện chính phủ Ấn ðộ vẫn chưa có ñộng thái gì, nhưng ñộ ẩm không khí 
vẫn sẽ tiếp tục duy trì ở khoảng 20-15% trong tuần này. Ông này còn cho biết thêm, vào tuần sau khả 
năng sẽ có một ñợt không khí lạnh mới ảnh hưởng ñến khu vực này, nhưng sẽ không mang theo mưa.  

tính ñến nay, ñã có khoảng 70% mía ở Bang Sao Paulo ñã ñược thu hoạch thủ công, bằng phương pháp 
ñốt vườn và vụ mùa kỷ lục năm nay ñã ñược bắt ñầu từ tháng 3, sớm hơn 1 tháng so với mọi năm và dự 
kiến sẽ kéo dài ñến tháng 12. 
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Người ñứng ñầu Bang Sao Paulo cho biết, tất cả các hoạt ñộng ñốt vườn sẽ bị cấm vào năm 2017, hoặc 
muộn nhất là năm 2031. 

(AP. 20/06/2007) 

Cuba không khuy ến khích phát tri ển nhiên li ệu sinh h ọc từ mía ñường  

Giống như một số nước châu Mỹ Latinh khác, Cuba rất chú trọng phát triển nguồn năng lượng tái sinh. 
Tuy nhiên, khác với Braxin, nước ñi ñầu trong việc sản xuất nhiên liệu sinh học, Cuba loại trừ phương án 
sản xuất cồn ethanol từ mía ñường, vì nước này không muốn sử dụng các nông phẩm cần thiết cho cuộc 
sống con người ñể sản xuất nhiên liệu sinh học với quy mô lớn. 

Một số nguồn tin từ Liên hợp quốc cho biết, các nhà nghiên cứu Cuba vẫn coi ngành công nghiệp 
ñường, một trong những ñộng lực kinh tế chủ yếu của ñất nước là một lĩnh vực chiến lược có khả năng 
cung cấp thực phẩm cho con người và vật nuôi, ñồng thời tạo nguồn nguyên nhiên liệu ñể sản xuất ñiện 
hoặc cồn, thậm chí cả dược phẩm. 

Trong thời kỳ cao ñiểm, Cuba sản xuất tới 8 triệu tấn ñường và lượng bã mía thải ra cung cấp nguồn 
năng lượng tương ñương 10% tổng sản lượng ñiện của cả nước. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 
năm 1990 ñến 2002, do sản lượng mía ñường giảm sút nên tỷ lệ này ñã tụt xuống còn 5,6% . 

Năm 2002, Cuba ñã tái cơ cấu mạnh mẽ ngành công nghiệp mía ñường, ñóng cửa một nửa trong số 156 
nhà máy ñường, do giá ñường thế giới giảm. Phần lớn các nhà máy ñường còn hoạt ñộng ñã ñược nâng 
cấp ñể có thể tự cung cấp một phần nhiên liệu cho việc vận hành máy móc.  

Theo tính toán của các chuyên gia Cuba, chi phí sản xuất mỗi kilôoát ñiện sử dụng nguồn phế thải và 
nhiên liệu sinh học do ngành công nghiệp mía ñường tạo ra thấp hơn 4 lần so với sử dụng nhiên liệu hoá 
thạch. Thêm vào ñó, bã mía còn là nhiên liệu sạch vì chúng không thải ra môi trường các kim loại nặng 
hay các chất ñộc hại khác. Cuba hiện ñang có tham vọng mở rộng các nhà máy chế biến cồn, trong ñó 
có việc hiện ñại hoá 11 nhà máy hiện có, và xây dựng 7 nhà máy khác. Tại một hội nghị về nguồn năng 
lượng tái sinh tổ chức hồi tuần trước, ông Cônrañô Môrênô, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Cuba cho 
biết, việc nâng cấp 11 nhà máy chế biến cồn chủ yếu dùng ñể sản xuất rượu Rum và các sản phẩm 
dược, sẽ cho phép tăng sản lượng cồn lên 150 triệu lít/năm. Ông nhấn mạnh rằng số cồn này sẽ không 
ñược sử dụng làm nhiên liệu. Cuba sẽ không bao giờ sản xuất cồn với quy mô lớn với mục ñích làm 
nhiên liệu. Mặc dù cặn bã do ngành công nghiệp cồn thải ra có thể gây ô nhiễm môi trường, song các 
nhà khoa học ñã tìm ra kỹ thuật cho phép sử dụng loại chất thải này ñể sản xuất khí sinh học dùng trong 
các nhà máy chế biến cồn hoặc ñược sử dụng ñể ñun nấu hay sản xuất ñiện. 

(TTXVN tại Niu Yoóc) 

Mêhicô t ăng h ạn ng ạch nh ập kh ẩu ñường.  

Theo Bộ Nông nghiệp Mêhicô, Mêhicô hi vọng sẽ sản xuất khoảng 5,2 triệu tấn ñường trong niên vụ 
2006/07 và khoảng 5,4 triệu tấn ñường trong niên vụ tiếp theo. 

Tháng trước, Công ñoàn mía ñường Mêhicô ñã ước tính, niên vụ 2006/07 nước này sẽ ñạt khoảng 5,44 
triệu tấn ñường, giảm xuống so với 5,6 triệu tấn của niên vụ trước. 

Năm nay, Mêhicô ñã mở thêm Hạn ngạch nhập khẩu ñường nhằm hạn chế sự tăng giá ñường trong 
nước do tăng nhu cầu nội ñịa và sụt giảm sản lượng. 

Mêhicô ñặt mục tiêu sẽ sản xuất 6,5 triệu tấn ñường vào năm 2012, ñể tận dụng lợi thế thương mại trong 
nông nghiệp khi mà rào cản giữa Mêhicô và Hoa Kỳ ñược rỡ bỏ vào năm 2008, theo lộ trình của Khối 
thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).  
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(AFP, 15/06/2007) 

Công ty ñường lớn thứ 2 khu v ực Trung ðông t ăng công su ất các nhà máy  

Tập ñoàn Savola Group, nhà tinh chế ñường lớn thứ 2 ở khu vực Trung ðông, ñã có kế hoạch tăng ñáng 
kể công suất của các nhà máy tinh chế ñường ở thành phố Jeddah trong vòng 3 năm tới. 

Tập ñoàn này có kế hoạch tăng sản lượng của nhà máy Saudi từ 1,1 triệu tấn/năm lên mức 1,2 triệu 
tấn/năm, trước khi tăng công suất từ 1,5 triệu tấn lên 2 triệu tấn vào năm 2010. 

Công ty này hi vọng sẽ mua một nhà máy tinh chế ñường ở Ai Cập vào tháng 9 tới và bắt ñầu ñưa vào 
hoạt ñộng vào quý 1 năm sau. ñược biết, sản lượng mỗi năm của nhà máy này vào khoảng 750.000 tấn 
ñường, và là liên doanh với công ty Tate& Lyle, với dự ñịnh sẽ cung cấp ñường sang Ai cập, Jordan, 
Lebanon và Syria. 

Ai cập là một nước A rập ñông dân nhất, vào là nước có nhu cầu về ñường lớn nhất trong khu vực, ước 
tính khoảng 2,5 triệu tấn/năm, trong ñó sản xuất trong nước vào khoảng 1,5 triệu tấn, và nhu cầu tăng 
khoảng 50.000 tấn/năm. 

Nhà máy tinh chế Egypt, nhà máy thứ 2 của Savola, có giá khoảng 90 triệu USD, và khoảng một nửa sản 
lượng của nhà máy này sẽ ñáp ứng cho nhu cầu trong nước và số còn lại sẽ xuất khẩu.  

(AFP, 16/06/2007) 

Mục tiêu s ản xu ất ñường của Sudan  

Sudan ñặt mục tiêu sản xuất khoảng 10 triệu tấn ñường mỗi năm từ năm 2015, tăng lên so với 850.000 
tấn như hiện nay. 

Theo ông Hassan Hashim Erwa, giám ñốc Marketing ñại diện cho công ty ñường Kenana, một công ty 
ñược ñầu tư bởi chính phủ ảrập, tại hội nghị của tổ chức ñường thế giới (ISO) ở Mauritius cho biết, ñất 
nước Châu phi rộng lớn  này có khả năng sản xuất ñược gấp ñôi (20 triệu tấn) khối lượng ñó. 

Khu vực triển khai của 13 dự án, trong chiến lược 10 năm nhằm mục tiêu sản xuất 10 triệu tấn ñường là 
Miền nam Khartoum nằm giữa sông Niles trắng và sông Niles xanh. 

Theo ñó, nhiệm vụ ñổi mới của ngành nông nghiệp Sudan, các dự án ñược triển khai hi vọng sẽ ñem lại 
700.000 việc làm, tăng chất lượng sức khoẻ và giáo dục cho 3 triệu người. Dự án lớn nhất, dự án 
Eljazeera có mục tiêu sản xuất 2,9 triệu tấn ñường và 205tỷ lít Ethanol trong  một năm. 

Hiện Sudan sản xuất ñược khoảng 330.000 thùng dầu thô/ngày, nước này hi vọng sẽ thực hiện việc pha 
trộn Ethanol với Petrol vào tháng sau. 

ðường của Suñan hầu hết sẽ ñược bán sang thị trường Arập, châu phi và thị trường thế giới. Theo số 
liệu của Tổ chức ñường thế giới, Khối lượng ñường của Suñan có thể sẽ giúp bù ñắp một phần ñường 
thiếu hụt ở Trung ðông và Bắc phi, vào khoảng 9 triệu tấn trong niên vụ 2006/07. 

Tháng này, tổ chức ñường thế giới ñã dự báo mức dư thừa cung của thế giới niên vụ 2006/07 vào 
khoảng 9,1 triệu tấn. niên vụ này, tổng khối lượng ñường của toàn thế giới vào khoảng 162,6 triệu tấn. 

Công ty ñường Kenana hiện ñang sản xuất với khối lượng rất lớn khoảng 400.000 tấn chiếm khoảng một 
nửa khối lượng ñường sản xuất ra của Suñan, và ñược kỳ vọng sẽ tăng lên mức 500.000 tấn vào năm 
2009 khi dự án ở châu thổ Niles trắng ñi vào hoạt ñộng. 
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(Reuters, 12/06/2007) 

Sản lượng củ cải ñường của Ukraina gi ảm mạnh do h ạn hán  

Liên minh ñường Ukrtsukor của Ukraina ñã ñưa ra dự báo về sản lượng của cải ñường trắng của nước 
này. Theo ñó, niên vụ 2007, sản lượng củ cải ñường của Ukraina sẽ ñạt 1,5 triệu tấn tăng so với mức 
1,3- 1,4 triệu tấn như dự báo trước ñây. 

Theo Mykola Yarchuk, người ñứng ñầu của Ukrtsukor cho biết, tăng sản lượng dự báo chủ yếu là do khu 
vực miền trung nước này ñã có một vài trận mưa, làm cho củ cải phát triển tốt hơn năm ngoái. Ông này 
cho biết thêm, Ukraina có thể tăng thêm 1 triệu tấn của cải ñường vào niên vụ 2007/08 và tổng sản 
lượng sẽ ñạt khoảng 2,5 triệu tấn và sẽ ñáp ứng ñủ nhu cầu trong nước. 

Tuần trước, Cơ quan tư vấn Nông nghiệp Ukraina ñã dự báo sản lương củ cải niên vụ 2007 của nước 
này giảm 18,6% xuống còn 14,95 triệu tấn từ mức 18,37 triệu tấn của niên vụ trước do hạn hán nặng. Cơ 
quan này cho biết, diện tích gieo hạt niên vụ 2007, tính ñến ngày 1/6 là 649.000 hecta giảm so với 
767.000 hecta hồi tháng 5/07.  

(Reuters, 15/06/2007) 
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SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Kế hoạch sản xu ất mía ñường vụ 2007-2008 

1. Sản xu ất mía nguyên li ệu 

Vụ 2007-2008, dự kiến diện tích mía cả nước là 316.000 ha (tăng thêm so với vụ trước 6.000 ha tại 

vùng nguyên liệu tập trung của các nhà máy), diện tích vùng nguyên liệu các nhà máy ñã ký hợp ñồng 

ñầu tư và bao tiêu dự kiến ñạt 229.357 ha. Với năng suất trên 55 T/ha, sản lượng mía cả nước dự kiến 

ñạt trên 17,5 triệu tấn. 

2. Về sản xu ất ñường  

Vụ 2007-2008, cả nước có 38 nhà máy ñường hoạt ñộng với tổng công suất thiết kế là 96.900 

TMN, dự kiến ép 13,4 triệu tấn mía, công suất phát huy bình quân cả nước ñạt 92,4%. Lượng ñường 

sản xuất dự kiến ñược 1.290.000 tấn, trong ñó có 400.000 tấn ñường luyện.   

Lượng ñường thủ công dự kiến vẫn ở mức 100.000 tấn; 

Tổng sản lượng ñường cả nước là 1.390.000 tấn. 

3. Về cân ñối cung c ầu năm 2008 

Dự kiến sản lượng ñường sản xuất ñược là 1.390.000 tấn. Nếu chỉ ñạo, ñiều hành tốt việc nhập 

khẩu và chống nhập lậu ñường cuối vụ 2006-2007 (tháng 8, 9, 10 năm 2007) thì lượng ñường vụ tới 

gần ñủ so với nhu cầu tiêu thụ trong nước, các nhà máy ñường có cơ hội giữ giá ñường ổn ñịnh trong 

vụ tới. 

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

1. Xây d�ng vùng nguyên li 
u t�p trung có n ăng su �t, ch �t l�ng cao  

1. Thủ tướng Chính phủ ñã có Quyết ñịnh số 26/2007/Qð-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển mía 

ñường ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020, trong ñó quy hoạch diện tích mía cả nước ñến 

năm 2010 là 300.000 ha. Hiện nay, diện tích mía cả nước ñã cao hơn chỉ tiêu ñến năm 2010. Vì vậy, 

các ñịa phương cần rà soát, ñiều chỉnh quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung của cả nước, chỉ ñạo 

chuyển ñổi dần các diện tích mía manh mún ở xa nhà máy, dồn ñiền ñổi thửa tạo nên các vùng nguyên 

liệu tập trung, thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ thâm canh cao và cơ giới hoá trong canh tác và 

thu hoạch mía. 

Trước mắt, ñối với những nơi trên cùng một ñịa bàn có nhiều nhà máy ñầu tư thu mua nguyên liệu 

thì Sở Nông nghiệp và PTNT tại ñịa phương có trách nhiệm chủ trì cùng các nhà máy rà soát, thống 

nhất phân chia ñịa bàn, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở ñó, các nhà máy có trách 

nhiệm hỗ trợ nông dân ở vừng nguyên liệu mình ñược giao tiếp cận, áp dụng nhanh các tiến bộ về 

giống và kỹ thuật canh tác, nâng nhanh năng suất, chất lượng mía nguyên liệu. 
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Về lâu dài, 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 cụ thể ñến từng xã, trình UBND cấp tỉnh 

phê duyệt. Trên cơ sở ñó, ñầu tư, xây dựng vùng nguyên liệu, ñảm bảo có ñủ mía cho nhà máy phát 

huy hết công suất. 

2. Các công ty, nhà máy ñường có kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía của ñơn vị phù hợp 

với quy hoạch ñã ñược phê duyệt; Thực hiện các giải pháp ñồng bộ ñể nâng nhanh năng suất, chất 

lượng mía ñưa vào sản xuất. ðây 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. Một số việc cần làm là: 

- Lập Dự án phát triển giống mía cho vùng nguyên liệu tập trung giai ñoạn 2008-2010 trình  cấp có 

thẩm quyền phê duyệt;   

- Lập chương trình áp dụng cơ giới hoá trong canh tác và thu hoạch mía; có các chính sách phối 

hợp, hỗ trợ nông dân ñầu tư cơ giới hoá; 

- 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; 

- Chủ ñộng làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT ñề xuất,  xây dựng các dự án ñầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng (cải tạo ñồng ruộng, giao thông, thuỷ lợi...) cho vùng nguyên liệu tập trung, trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

3. Các ñịa phương và nhà máy bố trí vốn và có kế hoạch cụ thể khuyến nông cho 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 thẹo 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.   

4. ðể vùng nguyên liệu phát triển ổn ñịnh, các nhà máy phải thực hiện tốt việc ký hợp ñồng với 

người trồng mía theo Quyết ñịnh 80/2002/Qð-TTg của Thủ tướng chính phủ; ñề xuất với UBND tỉnh 

ban hành và chủ ñộng có các chính sách hỗ trợ ñầu tư xây dựng vùng nguyên liệu, cơ sở hạ tầng, 

khuyến khích nông dân dồn ñiền ñổi thửa ñể hình thành vùng sản xuất nguyên liệu tập trung liền vùng, 

liền khoảnh, thuận lợi cho việc ñầu tư hạ tầng cơ sờ, thâm canh và áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. 

2. Xây d�ng giá sàn, giá tr �n thu mua mía h p lý, t � ch�c t�t vi 
c ph �i hp trong thu mua 
mía 

- Hiện nay, do tình hình thực tế tại từng ñịa phương, ñể phát triển vùng nguyên liệu mỗi nhà máy có 

một chính sách thu mua mía khác nhau, nhiều nơi vẫn phải mua mía xô không tính theo chữ ñường. 

Tuy vậy, giá mua mía vụ này tương ñối phù hợp theo khuyến cáo của Hiệp hội; giá 1 tấn mía sạch 10 

CCS tại ruộng tương ñương giá trị 60kg ñến 70kg ñường trắng loại 1, tính theo giá bán trước thuế 

bình quân cả vụ, tại cửa kho nhà máy. Thời gian tới, căn cứ vào tình hình thực tế, theo ñề nghị của 

Hiệp hội Mía ñường Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ quy ñịnh thống nhất phương pháp ño chữ 

ñường và tính giá mua mía trên phạm vi cả nước. 
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- Vụ 2007-2008, công suất của nhiều nhà máy ñường ñã ñược nâng lên, trong khi sản lượng mía 

tăng không ñáng kể, dẫn ñến nguy cơ sẽ xảy ra tình trạng tranh chấp nhau trong thu mua nguyên liệu. 

Trước khi vào vụ sản xuất, Hiệp hội Mía ñường Việt Nam cần tổ chức họp các nhà máy ñường ở từng 

khu vực; bàn biện pháp phối hợp với nhau trong thu mua và sản xuất, thực hiện tốt Quy chế Phối hợp 

trong sản xuất, tiêu thụ mía và ñường, không ñể xảy ra tình trạng tranh mua, tranh bán, gây mất trật tự 

xã hội và thiệt hại cho cả nhà máy và người trồng mía. 

3. ð�u t� ñ�i m�i công ngh 
 và thi �t b � 

Các nhà máy ñường xây dựng kế hoạch, từng bước ñầu tư chiều sâu, hiện ñại hóa, mở rộng công 

suất hiện có một cách hợp lý, nâng cao hiệu suất tổng thu hồi, chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm 

môi trường, góp phần hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh. 

4. T�p trung ch � ñ�o th�c hi 
n xong d �t ñi�m vi 
c s�p x�p, t� ch�c l�i s�n xu �t c�a các công 
ty, nhà máy ñ�	ng  

Trong năm 2007, Các Công ty, Nhà máy ñường và ñơn vị chủ quản phải tập trung giải quyết xong 

dứt ñiểm việc chuyển ñổi sở hữu và xử lý tài chính theo Quyết ñịnh 28/2004/Qð-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ.   

5. Tri�n khai th �c hi 
n Quy ho �ch phát tri �n ngành mía ñ�	ng ñ�n năm 2010 và ñ�nh h��ng 
ñ�n năm 2020 

Thủ tướng Chính phủ ñã phê duyệt Quy hoạch phát triển mía ñường ñến năm 2010 và ñịnh 

hướng ñến năm 2020, căn cứ hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong năm 2007 các Cục, 

Vụ của Bộ, các ñịa phương và nhà máy ñường phải lập chương trình triển khai cụ thể, báo cáo kết 

quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 30/11/2007 ñể Bộ tổng hợp báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ. 

6. Ph�i hp t� ch�c t�t vi 
c tiêu th � ñ�	ng tr ��c khi vào v � m�i  

Lượng ñường thiếu trong tháng 9 và 10 năm 2007 không lớn, với 50.000 tấn Bộ Thương mại ñã 

cấp giấy phép nhập khẩu thì cơ bản trong nước ñã ñủ ñường, trường hợp thiếu một ít sẽ ñược các 

nhà máy bổ sung bằng cách tăng lượng ñường sản xuất ñầu vụ 2007-2008. 

Theo báo cáo của các ñơn vị sản xuất, kinh doanh ñường phía Nam, nếu giá ñường lên trên 6.800 

ñ/kg thì ñường lậu có thể tràn vào. Vì vậy, trong thời gian tới, Hiệp hội Mía ñường Việt Nam cần chỉ ñạo 

các nhà máy ñường phối hợp,  ñiều tiết giữ giá ñường ổn ñịnh, không ñể tăng quá cao; các cơ quan của 

nhà nước cũng cần tăng cường công tác chống buôn lậu, không ñể ñường lậu tràn vào gây thừa ñường 

cho vụ tới.   

Thủ tướng Chính phủ ñã có Quyết ñịnh số 26/2007/Qð-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển mía 

ñường ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020. Các Bộ, ngành, các ñịa phương và các công ty, 

nhà máy ñường cần phối hợp với nhau triển khai thực hiện tốt Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ, 

tạo ñiều kiện ñể ngành ðường phát triển ổn ñịnh. Vụ sản xuất mía ñường 2007-2008 có rất nhiều ñiều 

kiện thuận lợi, các nhà máy ñường cần làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất phối hợp với nhau trong sản 
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xuất và tiêu thụ, phấn ñấu tiếp một vụ sản xuất hiệu quả, tạo ñà thuận lợi cho quá trình tham gia hội 

nhập kinh tế thế giới.  

(Trích B/c của Bộ NN-PTNT). 

Tuyên Quang: N ăng ñộng vùng mía S ơn Dương  

Huyện Sơn Dương là một vùng nguyên liệu mía lớn nhất tỉnh Tuyên Quang với trên 4.200 ha ở trên 

ñịa bàn 28/33 xã. Nông dân Sơn Dương ñang tận dụng tối ña từng quả ñồi, bãi soi, thửa ruộng ñể 

trồng mía, thậm chí nhiều người còn "bỏ bê" cả việc trồng rừng cũng chỉ vì mía. Sự hợp tác chặt chẽ 

giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhà nông ñã biến mảnh ñất thuần nông vùng cao này trở thành một 

vùng kinh tế năng ñộng. 

Gắn nhà máy v ới vùng nguyên li ệu 

"Nhà máy vì dân, dân vì nhà máy. Chúng tôi nay ñã cùng hội cùng thuyền rồi" - Ông Lương Ngọc 

Trúc, Phó Giám ñốc Công ty Mía ñường Sơn Dương (Tuyên Quang) nói về mối quan hệ khăng khít 

giữa nhà máy ñường của Công ty với trên 12.000 hộ dân của 28 xã của thuộc huyện Sơn Dương ñang 

trồng mía cung cấp nguyên liệu cho Công ty. 

Vụ mía xuân vừa qua, Công ty Mía ñường Sơn Dương ñã ñầu tư gần một tỷ ñể mua thuốc sâu, trả 
công cho người nông dân phun thuốc diệt rệp hại mía. Bởi mía bị rệp thì hàm lượng ñường giảm, thu 
mua ñưa vào sản xuất sẽ bị thua lỗ, còn không mua nguyên liệu, dân sẵn sàng chặt bỏ mía trồng cây 
khác "như thế là về mo" - Ông Trúc phân trần. ðể gắn nhà máy ñường với vùng nguyên liệu, hằng năm 
Công ty ñầu tư từ 20 ñến 30 tỷ ñồng cho nông dân trong việc hỗ trợ giống, vật tư, làm ñất, phòng trừ sâu 
bệnh và nâng cấp tuyến giao thông phục vụ cho sản xuất và vận chuyển nguyên liệu. Ngoài ra trong 3 
năm trở lại ñây, mỗi năm công ty ñầu tư 3 ñến 5 tỷ ñồng cho việc mua máy cày hỗ trợ nông dân làm ñất 
trồng mía. Bình quân mỗi ha ñất chuyển ñổi sang trồng mía, phía công ty hỗ trợ người nông dân tới 10 
triệu ñồng. Ông Nguyễn ðình Sản, Chủ tịch UBND xã Tam ða khẳng ñịnh: Nhờ Công ty có chủ trương 
hỗ trợ máy làm ñất, xã ñã ñề nghị với huyện cho phép phá gốc bạch ñàn, ñất trồng cọ chuyển sang trồng 
mía. Hiện nay Tam ða có gần 350 ha mía nguyên liệu, trong ñó có 50 ha mía trồng mới ở vụ xuân 2007 
ñược chuyển ñổi từ diện tích ñất trồng thông và bạch ñàn. Trong vụ ép mía vừa qua, nông dân trong xã 
ñã thu ñược trên 5 tỷ ñồng từ tiền bán mía nguyên liệu cho nhà máy. ở xã Phú Lương, tất cả các hộ 
nông dân trong xã ñều tham gia trồng mía nên cả xã có tới 430 ha mía, lớn nhất trong huyện. Ông 
Lương Thành Tích, Phó chủ tịch UBND xã cho hay: từ mảnh ñất nay trồng dưa, mai trồng ngô, trồng cỏ, 
nhưng kể từ năm 2004 Công ty Mía ñường Sơn Dương thay ñổi cơ chế, biết gắn kết lợi ích của nhà máy 
với lợi ích của người trồng mía, thông qua việc ký kết hợp ñồng lâu dài giữa nhà máy ñường với từng hộ 
nông dân, thanh toán sòng phẳng nên ñã thu hút ñược các hộ tham gia trồng mía. Riêng vụ ép mía 2006 
- 2007, bà con trong xã ñã bán cho Công ty trên 19.516 tấn mía nguyên liệu. 

Khuy ến khích t ạo vùng nguyên li ệu tập trung  

Bằng chính sách ñổi giống mới, thực hiện thâm canh, ñầu tư hỗ trợ nông dân khai hoang phục hóa 
mở rộng diện tích trồng mía, vùng nguyên liệu của Công ty ñã tăng lên qua từng năm. Năm 2004, vùng 
mía nguyên liệu chỉ có trên 2.700 ha, ñến năm 2006 ñã tăng lên trên 3.400 ha và hiện nay ñã tạo lập 
ñược vùng nguyên liệu trên 4.200 ha. Trong ñó vụ xuân 2007, các xã trong vùng nguyên liệu ñã tổ chức 
trồng lại gần 700 ha; trồng mới trên 810 ha. Trong tổng số diện tích mía của Công ty có trên 3.320 ha 
mía ñồi, hơn 560 ha mía soi bãi và gần 320 ha trồng trên ruộng 1 vụ. Diện tích mía tăng nhanh do Công 
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ty có cơ chế khuyến khích người trồng mía. ðịnh mức vốn ban ñầu cho trồng mới, trồng lại là 10 triệu 
ñồng/ha; chăm sóc mía lưu gốc là 6 triệu ñồng/ha. Hình thức ñầu tư cho hộ trồng mía ñược ứng vốn 
bằng hiện vật, bao gồm: chi phí công tác làm ñất, mía giống, phân bón. ðể tạo ñiều kiện cho nông dân 
ñầu tư vào sản xuất, Công ty cung ứng phân bón, vật tư và giống ñến tận các thôn bản. Riêng việc trồng 
mới trên ñất khai hoang phục hóa, phá bỏ gốc bạch ñàn, cọ, thông sang trồng mía ñược công ty hỗ trợ 
2,7 triệu ñồng/ha. Thông qua cơ chế thu hút nguyên liệu vào nhà máy, Công ty ñã hỗ trợ kinh phí hoạt 
ñộng cho ban chỉ ñạo mía của huyện, xã và của thôn. Mức hỗ trợ tỷ lệ thuận với sản lượng mía thu 
hoạch, bình quân mỗi tấn mía bán cho nhà máy, xã và thôn bản ñược hưởng 2.500 ñồng. Trong diện tích 
trồng mới ngoài kế hoạch (trồng vượt diện tích), xã ñược hưởng 250.000 ñồng/ha và thôn ñược hưởng 
250.000 ñồng/ha. Riêng hộ trồng mía thuộc các xã trong vùng quy hoạch, thực hiện thâm canh từ 2 ha 
trở lên mía ñồi ñạt năng suất từ 70 tấn/ha trở lên, ñất bãi và ruộng 1 vụ ñạt 90 tấn/ha, phần vượt sản 
lượng sẽ ñược Công ty tăng giá thu mua thêm 20.000 ñồng/tấn và bố trí cho ñi thăm quan, nghỉ mát từ 3 
ñến 4 ngày. 

ðể nông dân mở rộng diện tích trồng mía và gắn bó với Công ty Mía ñường Sơn Dương thì một 

yếu tố quan trọng khác ñó là những bản hợp ñồng thu mua nguyên liệu ổn ñịnh với mức giá cao. Vụ 

ép mía 2006 - 2007, Công ty ñã ký hợp ñồng với trên 12.000 hộ dân ở 28 xã, thu mua hơn 173.000 

tấn nguyên liệu mía. Mỗi vụ mía, Công ty ñều có kế hoạch chi tiết cụ thể việc thu mua, vận chuyển 

mía nguyên liệu của các hộ, thôn, xã tránh tình trạng mía tồn ñọng tại bãi vừa thiệt thòi cho nông 

dân, vừa ảnh hưởng ñến chất lượng ñường. Giá thu mua mía ñược ñiều chỉnh theo giá thị trường, 

thanh toán nhanh gọn, không có trường hợp ép giá. Gần ñây, Công ty ñã xây dựng một số mô hình 

trồng mía thâm canh ñem lại năng suất cao (từ 90 ñến 110 tấn mía cây/ha, cao gấp 2 lần so với 

năng suất ñại trà), tăng nguồn lợi cho dân.  

Những tri ệu phú ñất mía  

Ông Vương Văn Lực, dân tộc Cao Lan ở xã Phú Lương, cho biết: Có nhà ñẹp là nhờ cây mía. Tổng 

chi phí xây dựng ngôi nhà của ông Lực lên tới 75 triệu ñồng, cách ñây vài ba năm, ñây là số tiền quá lớn 

ñối với một hộ nông dân vùng cao như ông. 

Phú Lương là xã dẫn ñầu về diện tích với gần 400 ha. Cả xã Phú Lương có 1.078 hộ trồng mía 

(chiếm gần 96% số hộ trong xã). Riêng ở thôn Phú Nhiêu của xã Phú Lương, tất cả 149 hộ gia ñình của 

thôn ñều trồng mía, năm 2006 cả thôn thu ñược 1,65 tỷ ñồng. Trong ñó hộ thu cao nhất ñược hơn 100 

triệu ñồng, hộ thấp nhất cũng ñược 30 triệu ñồng. Chủ nhiệm hợp tác xã Phú Lương, Lý Văn Hoa cho 

biết: Vụ mía năm 2007 này cả xã thu hoạch ñược khoảng 19.000 tấn, doanh thu trên 7 tỷ ñồng.  

Nhờ trồng mía mà nông dân Sơn Dương nay có thu nhập cao, cuộc sống trở lên khá giả, có của ăn 

của ñể người dân sửa chữa nhà cửa, mua phương tiện, công cụ lao ñộng. Riêng xã Phú Lương có tới 

22 xe ô tô, 15 xe công nông. Những hộ gia ñình càng có thâm niên, kinh nghiệm trồng mía lâu năm thì 

càng cho thu nhập cao hơn nhiều như gia ñình ông Nguyễn Văn Hùng (xã ðông Lợi), Nguyễn Hữu Thế 

(Phú Lương)... có thu nhập mỗi năm khoảng 100 triệu ñồng. Gia ñình "triệu phú" Bùi Xuân Cẩn (thôn Phú 

ða, xã Hào Phú) ñầu tư tới 700 triệu ñồng mua 2 máy cày Nhật Bản và nhiều thiết bị ñể phục vụ cho việc 

trồng, chăm sóc và thu hoạch mía. Mía ñem lại nguồn lợi lớn nên người dân trong huyện không ai bảo ai 

tận dụng từng thửa ñất nhỏ ñể trồng mía, nào ñất ñồi, ñất vườn tạp, ñất sõi bãi, ruộng một vụ... Người 

nông dân huyện Sơn Dương giàu lên từ cây mía cũng một phần nhờ có sự hỗ trợ của Công ty cổ phần 

Mía ñường Sơn Dương về giống, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm ñầu ra. Ông Lương Ngọc Trúc, Phó 
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Tổng giám ñốc Công ty cổ phần mía ñường Sơn Dương cho biết: Vụ ép năm 2006 - 2007, sản lượng 

mía cây toàn huyện ñạt khoảng 170.000 tấn, ñây là vụ có sản lượng cao nhất từ trước ñến nay. Trong 

năm 2007, huyện tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu, phấn ñấu ñưa tổng diện tích trồng mía toàn huyện 

lên khoảng 4.700 ha, với năng suất bình quân ñạt 55 tấn/ha. Hiện nay công ty ñang ñầu tư 18 tỷ ñồng ñể 

nâng cao công suất dây chuyền chế biến từ 1.500 tấn mía nguyên liệu/ngày lên 2.000 tấn mía nguyên 

liệu/ngày. Hiện nay, nhân dân Sơn Dương ñang từng bước chuyển ñổi một số diện tích trồng cây kém 

hiệu quả như bạch ñàn, cọ... sang trồng mía. 

TIN VẮN  

Bình ð�nh:  Công ty C ổ phần Tư nhân ấn ðộ cam kết giải quy ết tho ả ñáng quy ền lợi cho ng ười 
trồng mía  

Chủ tịch Hội ñồng quản trị Công ty cổ phần Tư nhân ấn ðộ (Bình ðịnh) ñã cam kết tiếp tục thực hiện 

những chính sách (ñã ban hành tại ñiều khoản 61 HðQT của công ty) ñối với người trồng mía. ðiều kiện 

ñể thực hiện là cả hai bên nhà máy và nông dân ñều phải thực hiện ñúng hợp ñồng ñã ký kết. Theo ñó 

nông dân sẽ nhận ñủ 2 triệu ñồng/ha hỗ trợ của nhà máy khi trồng ñúng diện tích và bán ñủ sản lượng 
mía nguyên liệu ñạt 60 tấn/ha; chi trả phí hỗ trợ trong 2 năm cho những hợp ñồng ñã ký kết với nông dân 

trong vụ ép 2006-2007. ðối với những hộ nông dân trồng mía bán ñủ số lượng cho nhà máy theo hợp 

ñồng thì thời gian chi trả trong tháng 7 - 2007. Phần còn lại, công ty sẽ tiếp tục chi trả người trồng mía 

thực hiện hợp ñồng bán sản phẩm cho công ty vụ ép 2007-2008. 

ðược biết, vào cuối năm 2005-2006, tỉnh Bình ðịnh ñã quyết ñịnh bán CTCP ñường Bình ðịnh cho 
CTCP Tư nhân ấn ðộ. Vì vậy năm 2006, công ty này tập trung giải quyết chuyển ñổi sở hữu phần vốn 
nhà nước còn lại thông qua sàn giao dịch bán cổ phiếu ñợt 2, sau ñó mới tiếp nhận tập trung giải quyết 
các vấn ñề tài chính, bộ máy nhân sự nên ñã chậm trễ việc thực hiện chính sách ñối với người dân trồng 
mía. Chính sách 61 của CTCP ðường Bình ðịnh (trước ñây) ñã góp phần thúc ñẩy phát triển vùng 
nguyên liệu mía trong năm 2006, tăng cả diện tích, năng suất, sản lượng và CTCP tư nhân ấn ðộ ñã ñạt 
kết quả kỷ lục về sản xuất và chế biến ñường trong vụ ép 2006 - 2007 với sản lượng 35.000 tấn cao nhất 
từ trước ñến nay. Tuy nhiên, trong vụ ép 2006 - 2007 vừa qua , qua phản ánh của nông dân ở nhiều ñịa 
phương trong vùng nguyên liệu, CTCP Tư nhân ấn ðộ ñã tổ chức thu mua mía chậm ở một số vùng tại 
các huyện Tây Sơn, An Nhơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh. Mặc dù lãnh ñạo UBND tỉnh ñã chỉ ñạo Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình ðịnh làm việc với lãnh ñạo công ty ñẩy nhanh tiến ñộ thu 
mua, nhưng vẫn còn một số diện tích thu mua quá muộn, gây thiệt hại cho nông dân. CTCP Tư nhân ấn 
ðộ hứa sẽ khắc phục trong vụ ép tới. 

Trà Vinh:  Mía lưu gốc chi ếm trên 90% di ện tích  

Niên vụ mía 2007- 2008, nông dân tỉnh Trà Vinh ñã trồng ñược khoảng 6.000 ha, giảm hơn 500 ha so 
niên vụ trước. Trong số này, có trên 90% diện tích mía lưu gốc từ vụ trước; tập trung ở 2 huyện Trà Cú 
và Tiểu Cần. 

Theo người trồng mía cho biết, trồng mía lưu gốc có nhiều lợi thế hơn hẳn so với trồng mới. Chỉ tính 
riêng khâu giống và công ñào hộc, ñặt hom mỗi hécta người trồng mía lưu gốc tiết kiệm từ 10 triệu ñồng 
trở lên. Trong khi ñó, khả năng nẩy mầm, tăng trưởng cây con từ gốc rất mạnh nên năng suất 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 
mới trở lại. Xác ñịnh lợi thế này, ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty mía ñường Trà Vinh triển 
khai dự án xây dựng vùng chuyên canh mía nguyên liệu trong ñê ngăn mặn thuộc 6 xã: An Quảng Hữu, 
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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 2006- 2007 vừa qua, nông dân tỉnh Trà Vinh trồng ñược trên 6.500 ha mía; năng suất 
bình quân ñạt trên 100 tấn/ha. Do giá mía nguyên liệu niên vụ này luôn ñứng ở mức thấp khoảng từ 240 
ñến 260 ñồng/kg, giảm gần một nửa so với vụ trước; trong khi ñó, giá vật tư, thuê nhân công… tăng từ 
20 ñến 30% nên ña phần các hộ trồng mía bị thua lỗ, nhất là các hộ trồng mới. 

Kon Tum:  ðưa vào s ản xu ất ñại trà nhi ều lo ại gi ống mía m ới có n ăng su ất, ch ất lượng cao  

ðể chủ ñộng ñược nguồn mía giống có năng suất và chất lượng cao, Công ty ñường Kon Tum ñã ñầu 
tư trên 2 tỷ ñồng xây dựng và ñưa vào hoạt ñộng Trại nhân giống mía công nghệ cao có quy mô hơn 20 
ha tại vùng mía nguyên liệu tập trung huyện ðắk Hà (Kon Tum). Mỗi năm trại giống mía này có khả năng 
cung cấp ñược gần 2000 tấn mía giống cho người trồng mía ở các ñịa phương trong tỉnh. 

Trước mắt, trại có nhiệm vụ khảo nghiệm các loại giống mía mới có năng suất, chất lượng cao ở 
trong nước và ngoài nước nhằm chọn ra ñược những bộ giống mía thích nghi với ñiều kiện thổ nhưỡng 
và khí hậu cũng như trình ñộ canh tác của ñồng bào các dân tộc tại ñịa phương. Sau khi chọn ñược bộ 
giống theo các yêu cầu trên, Trại tổ chức nhân giống, trình diễn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho 
ñồng bào ñưa vào sản xuất ñại trà. Hiện tại, Trại giống ñã ñã chọn ñược hai loại giống mía gồm Qð 
93195 của Trung Quốc; B 8689 của Pháp và nhiều giống mía sản xuất trong nước có năng suất, chất 
lượng cao ñể nhân rộng nhằm cung cấp giống mía cho những vụ trồng mía sắp tới. Qua trồng khảo 
nghiệm cho thấy, trong ñiều kiện canh tác tương ñối tốt của ñồng bào, các loại mía trên cho năng suất 
ñạt gần 100 tấn/ha. 

Trong vụ trồng mía sắp tới, Công ty ñường Kon Tum có kế hoạch ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ 
trợ giống, vật tư, phân bón ñể nhân dân ở các ñịa phương trong tỉnh trồng mới 1000 ha mía, ñưa tổng 
diện tích vùng mía nguyên liệu ñạt 3000 ha. Mỗi năm vùng nguyên liệu này cần 15 nghìn tấn mía giống 
các loại. 

H�u Giang:  Khuy ến khích nông dân áp d ụng cơ giới hoá trong thâm canh cây mía  

Tỉnh Hậu Giang có 15.000 ha trồng mía hàng năm lớn nhất khu vực ñồng bằng sông Cửu Long , 
nhưng phần lớn các công ñoạn trồng, chăm sóc, thu hoạch mía trước ñây làm bằng thủ công. Việc ứng 
dụng cơ giới hoá vào thâm canh cây mía ñể hạ giá thành mía nguyên liệu, giảm bớt áp lực nhân công, 
tăng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng mía... ñã ñược ngành nông nghiệp tỉnh tích cực khuyến cáo 
ñến người trồng mía. Mới ñây, nhiều nông dân các huyện Long Mỹ, Vị Thanh, Phụng Hiệp ñã tự nghiên 
cứu, tạo ra máy ñào hốc mía và máy vun gốc mía; những chiếc máy này ñược cải tiến trên cơ sở từ máy 
xới ñất, nhưng ñược cải tiến lại phần lưỡi của máy. Với những chiếc máy ñào hốc, vun gốc, mỗi ngày có 
thể ñào ñược 2.000 m dài hốc mía, hoặc dùng ñể vun gốc mía, mỗi ngày cũng vun ñược từ 5.000 ñến 
6.000 m, tăng gấp 5 lần so với 1 người/ngày. Nhờ những chiếc máy trên ñã góp phần giảm bớt áp lực 
nhân công ñào rãnh, vun gốc mía và còn giúp người trồng mía giảm chi phí trồng mía. Vì ñào hốc trồng 
mía bằng máy, giá thành chỉ có 45.000 ñồng/1.000 m dài, còn mướn người làm phải mất tới 100.000 
ñồng/1.000 m dài, cao hơn gấp ñôi so với làm bằng máy. Một số nông dân còn nghiên cứu, cải tiến ñã 
tạo ra máy bơm tưới tự ñộng cho ruộng mía. Một số người ñang tiếp tục nghiên cứu, tạo ra máy chuyển 
mía thay cho sức người phải khuân vác mía vất vả.  
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Theo những nông dân cho biết: trong vụ mía tới, diện tích ñược áp dụng cơ giới hoá trong thâm canh 
mía sẽ còn tăng thêm, cũng như các công ñoạn sản xuất mía còn lại sẽ ñược nông dân tiếp tục áp dụng 
cơ giới hoá từ khâu trồng cho ñến khâu thu hoạch mía. 

Ông Nguyễn Văn ðồng, Giám ñốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang cho biết: 
thời gian gần ñây, nông dân ñã chú ý ñưa cơ giới vào thâm canh cây mía. Sắp tới, ngành nông nghiệp 
tỉnh khuyến cáo nông dân ñẩy mạnh ñưa cơ giới hoá vào sản xuất tại vùng mía nguyên liệu nhằm giảm 
áp lực về nhân công lao ñộng và giảm chi phí trong việc chăm sóc mía ñể người trồng mía có lợi nhuận 
cao hơn. 

ð�ng Nai:  Diện tích mía nguyên li ệu ñạt hơn 5.000 ha  

Vụ hè thu năm nay, nông dân ở các vùng chuyên trồng mía của tỉnh ðồng Nai ñã trồng ñược hơn 

5.000 ha mía tập trung chủ yếu ở các huyện ðịnh Quán, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Trảng Bom, trong ñó 

huyện Nhơn Trạch trồng ñược 1.500 ha; huyện Xuân Lộc trồng ñược 1.300 ha; huyện Trảng Bom 

1.400ha; huyện ðịnh Quán 750 ha... 

Công ty Cổ phần mía ñường La Ngà ñã ñầu tư cho nông dân các huyện nói trên hơn 30 tỷ ñồng ñể 

trồng mới 350 ha và chăm sóc gần 5.000 ha mía nguyên liệu. Mức ñầu tư của công ty gồm cung ứng cho 

nông dân 7 tấn mía giống/ha với giá 50.000 ñồng/1 tấn, cùng các loại phân vi sinh và hỗ trợ công làm 

ñất. Với kỹ thuật trồng theo phương pháp rải hom, mỗi ha mía bà con nông dân tiết kiệm ñược 1,2 triệu 

ñồng tiền giống so với cách trồng trước ñây. ðặc biệt từ vụ mía ñường năm 2006, Công ty cổ phần mía 

ñường La Ngà ñã ñưa một số máy cơ giới vào khâu làm ñất và chăm sóc mía như 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 nông nghiệp do Xí 

nghiệp cơ khí của Công ty cổ phần mía ñường La Ngà cải tiến với sự phối hợp về thiết kế kỹ thuật của 

Trường ñại học Nông Lâm và Công ty cơ ñiện nông nghiệp thành phố Hô Chí Minh. Riêng máy xới bón 
CSM 3.0 dùng chăm sóc mía tơ và mía lưu gốc có thể thực hiện cả 3 thao tác cùng một lúc như xới ñất, 

bón phân, vun gốc. Với việc ñưa cơ giới vào khâu làm ñất, bón phân, người trồng mía tiết kiệm ñược 

khoảng 10% chi phí ñầu tư, công lao ñộng. 

Trong vụ mía ñường 2006-2007, Công ty cổ phần mía ñường La Ngà ñã thu mua mía cây ñạt mức kỷ 
lục hơn 292.000 tấn và chế biến ñược 26.000 tấn ñường các loại. Mặc dù thời tiết không thuận lợi và 

năng suất mía cây bình quân chỉ ñạt hơn 40 tấn/ha, nhưng do có chính sách khuyến khích thu mua cả vụ 

từ 400 ñến 430.000 ñồng/tấn mía cây 10 chữ ñường, nên người trồng mía vẫn thu lãi từ 5 ñến 7 triệu 

ñồng/ha. 

Cà Mau:  Nhà máy ñường Thới Bình v ận ñộng nông dân không bán mía non  

Hiện nay, nhiều nông dân ở xã Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau chặt bán mía non ñể lấy ñất 

nuôi tôm trên diện tích hơn 61,5 ha và tình trạng ñó ñang tiếp tục gia tăng. Nhà máy ñường, cồn Long Mỹ 

Phát công suất 2.500 tấn mía/ngày nằm trên ñịa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang vừa ñưa vào chạy 

thử nghiệm ñến ñây thu mua lượng mía non này với giá 210 ñồng/kg. 

Nguyên nhân bán mía non do giá mía và ñường RS vụ mùa năm 2006 xuống thấp nên nông dân nghi 

ngại mùa vụ năm nay tiếp tục sụt giảm, sản xuất không có lãi, thậm chí thua lỗ. Nhiều hộ gia ñình nông 

dân kinh tế gia ñình ñang gặp khó khăn nhưng không xoay xở ñược trong khi con tôm cho thu nhập cao 

nên họ nôn nóng làm giàu từ nguồn lợi này dù nuôi tôm hiện nay ở Cà Mau rất bấp bênh, tiềm ẩn rủi ro 

cao. Mặt khác, vùng mía Thới Bình 3.500 ha quy hoạch thành vùng nguyên liệu trọng ñiểm phục vụ cho 
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Nhà máy ñường Thới Bình công suất 1.000 tấn mía/ngày nhưng những năm qua chưa ñược ñầu tư phát 

triển tương xứng. Nông dân “tự bơi” trên ñồng ñất, không chuyển ñổi giống mới có năng suất chất lượng 

cao, thiếu vốn, hệ thống cơ sở hạ tầng không ñồng bộ, nhất là về thuỷ lợi, thuỷ nông nội ñồng nên năng 

suất mía chỉ ñạt bình quân 70 tấn/ha, chữ ñường thấp. Theo ñó, tình trạng chặt bán mía non, phá ñất ñể 

nuôi tôm vừa gây nguy cơ thiếu nguyên liệu sản xuất cho nhà máy ñường Thới Bình vụ sản xuất năm 

2007, vừa phá vỡ quy hoạch vùng mía, ảnh hưởng bất lợi ñến hệ sinh thái vùng ngọt hoá do xả nước 

mặn vào nuôi tôm. 

Ngoài việc tích cực phối hợp với chính quyền ñịa phương vận ñộng, thuyết phục nông dân tạm ngừng 

bán mía non, nhà máy ñường Thới Bình lên kế hoạch sản xuất vụ mùa 2007 và dự kiến thu mua chế 

biến vào tháng 9 tới; Kết hợp với huyện Thới Bình thành lập Hợp tác xã trồng và bán mía với thành viên 

tham gia là những nông dân tâm huyết với cây mía, có diện tích trồng mía khá lớn. Trên cơ sở ñó tập 

trung ñầu tư ñồng bộ về cơ sở hạ tầng, vốn, kỹ thuật, giống mới, trồng rải vụ và bao tiêu sản phẩm theo 

phương thức liên kết “4 nhà” nhằm chủ ñộng, ổn ñịnh nguồn nguyên liệu cho nhà máy, giúp nông dân 
trồng mía ñạt hiệu quả kinh tế cao. 

Ngh
 An:  Thời ti ết nắng nóng, nhi ều ñịa phương khó hoàn thành k ế hoạch tr ồng mía  

Vào thời ñiểm này, nông dân Nghệ An ñang tập trung trồng 2.350 ha mía theo kế hoạch ñề ra cho vụ 

hè thu năm 2007. Do thời tiết nắng nóng kéo dài trong nhiều tuần qua nên việc trồng mía gặp nhiều khó 

khăn; một số ñịa phương có nguy cơ không hoàn thành ñược kế hoạch ñề ra.  

ðể giúp nông dân khắc phục khó khăn, ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp với các ñịa phương cử cán 

bộ kỹ thuật nông nghiệp xuống các vùng trọng ñiểm trồng mía hướng dẫn nông dân kỹ thuật ươm, giữ 

giống mía trong những ngày thời tiết nắng nóng. Riêng các ñịa phương chủ ñộng ñược nguồn nước, tỉnh 

chỉ ñạo ñẩy nhanh kế hoạch trồng mía và không ñể ñịa phương tự ý chuyển ñổi diện tích trồng mía sang 

trồng cây khác. Tỉnh Nghệ An hiện có 9/19 huyện tham gia trồng mía, với diện tích mía nguyên liệu là 

25.000 ha, sản lượng 1,3 triệu tấn/năm. Nhiều năm nay, tỉnh Nghệ An xác ñịnh mía là một trong những 

cây trồng chính. Tuy nhiên, do khó khăn về giống và nguồn nước tưới nên hiện nay năng suất, sản 

lượng mía của tỉnh vẫn còn thấp, sản lượng hàng năm mới ñáp ứng ñược 70% nhu cầu của các nhà 

máy ñường trên ñịa bàn. Tỉnh Nghệ An ñang khắc phục tình trạng này bằng cách quy hoạch lại vùng 

trồng mía; ñưa nhanh các giống mía mới phù hợp với ñiều kiện tự nhiên, ñồng ñất ñịa phương vào phát 

triển. Theo kế hoạch, từ nay ñến năm 2010, tỉnh ñầu tư 12 tỷ ñồng xây dựng mới và sữa chữa các công 
trình thuỷ lợi phục vụ tưới cho vùng nguyên liệu mía. 

 Kon Tum:  Làm giàu nh ờ biết áp d ụng k ỹ thu ật vào s ản xu ất mía  

Anh A Trũi, người ñi tiên phong trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, 

nhất là áp dụng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc mía nguyên liệu ở thôn Kon NgoKla, xã Ngọc Bây, 

thị xã Kon Tum cho biết: Vụ trồng mía năm nay nhờ thời tiết thuận lợi, không có phần diện tích mía nào 

bị thiếu nước tưới như vụ trước nên chắc chắn trong vụ thu hoạch sắp tới ruộng mía của riêng gia ñình 

anh sẽ ñạt sản lượng khoảng trên 350 tấn. Với gía thu mua ñược thỏa thuận là 400.000 ñồng mỗi tấn tại 

ruộng cộng với tiền thưởng của Công ty cho những hộ có sản lượng mía nguyên liệu lớn, trong vụ thu 

hoạch sắp tới ruộng mía của gia ñình anh sẽ ñem lại nguồn thu không dưới 140 triệu ñồng. 

Anh cho biết thêm, trong sản xuất nông nghiệp, ñồng bào Ba Na bây giờ ñã khác với ngày xưa nhiều 

lắm rồi. Cây mía, cây lúa hay cây sắn ñều ñược bà con ñầu tư công sức, phân bón, thuốc trừ sâu ñể 



 95 

chăm sóc kỹ càng, cây trồng ñược làm cỏ, bón phân ñầy ñủ chứ không phải bỏ mặc như ngày trước 

nữa. ðối với cây mía, anh "phân tích" rằng trong quá trình sinh trưởng từ lúc bắt ñầu trồng ñến khi thu 

hoạch cây mía trải qua 5 giai ñoạn khác nhau. Do ñó việc chăm sóc chúng cũng khác nhau qua từng giai 

ñoạn. Chẳng hạn như trong thời kỳ chuẩn bị trồng thì người trồng mía nên chọn và sử dụng hom giống to 

khỏe có như vậy thì mía mới mọc mầm nhanh. Khi mầm phát triển thành cây con thì rất cần ñược cung 

cấp chất dinh dưỡng ñể cây phát triển. Do ñó trước khi trồng mía bao giờ gia ñình anh cũng thực hiện 

ñầy ñủ việc bón lót ñể làm thức ăn cho cây. Hoặc như ñến thời kỳ cây mía vươn lóng, chúng cần ñược 

cung cấp ñầy ñủ lượng phân ñạm và Ka li ñể tăng cường phát triển lá xanh, phát triển lóng và tăng ñộ 

ngọt ñể tích lũy ñường... Những ñiều anh biết ñược về kỹ thuật trồng và chăm sóc mía ñều ñược tích lũy 
từ thực tiễn và sự hướng dẫn thực tế trên ñồng ruộng của cán bộ kỹ thuật Công ty ñường. Anh cho biết, 

trước ñây cũng như nhiều hộ gia ñình ñồng bào trong thôn, gia ñình anh cũng chỉ biết trồng mía, cây lúa, 

cây sắn hay các loại cây hoa màu khác ñều theo phương thức canh tác truyền thống, hơn nữa cây trồng 

cũng không ñược chăm sóc chu ñáo nên năng suất không ñáng kể. ðây chính là nguyên nhân khiến 

ñồng bào mình dù lam lũ ñến mấy cũng vẫn cứ mãi chịu cảnh ñói nghèo. Mấy năm qua gia ñình anh là 

một trong số những hộ gia ñình có diện tích ñất trồng mía vào loại lớn ở xã Ngọc Bây ñược Công ty 

ðường Kon Tum chọn làm mô hình cho bà con trong vùng học tập làm theo. Nhờ vậy ñến vụ sản xuất 

này phần lớn hộ gia ñình trồng mía trong vùng ñã nắm bắt ñược các yêu cầu cơ bản về quy trình trồng 

và chăm sóc mía ñể có năng suất và chất lượng cao. Chẳng hạn như trong khâu làm ñất, bà con ñã biết 

ñến yêu cầu ñể cho cây mía phát triển tốt hơn là ñất phải ñược dọn kỹ, không ñược úng nước cục bộ, 

ñất phải ñược cày dọn cho nhỏ mịn, tơi xốp, ñảm bảo ñộ sâu cho rễ mía dễ phát triển và phải tận diệt 

mầm mống cỏ dại ñể chúng không làm ảnh hưởng ñến sự phát triển của cây mía. Ngoài các loại phân 
bón như ñạm, lân, ka li... bà con cũng ñã biết tận dụng nguồn phân chuồng, phân xanh và phân bã bùn 

ñể bón lót cho cây mía. Riêng với gia ñình anh, nhờ áp dụng ñầy ñủ các quy trình hướng dẫn về trồng và 

chăm sóc mía của cán bộ kỹ thuật Công ty ðường Kon Tum nên năng suất bình quân ruộng mía của anh 

trong mấy năm qua không bao giờ ñạt dưới 70 tấn/ha. Vùng mía nguyên liệu ở xã Ngọc Bây hôm nay ñã 

trở thành một trong những vùng mía nguyên liệu chính của Công ty ñường. Hàng trăm hộ gia ñình trong 

làng ñã không những xóa ñược ñói mà còn có của ăn của ñể và mua sắm ñược các phương tiện sinh 

hoạt hằng ngày trong gia ñình như ti vi, xe máy. 

TIN THẾ GIỚI 

SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Sản lượng ñường 6 tháng ñầu năm của Inñônêsia gi ảm 25% 

Sản lượng ñường 6 tháng ñầu năm nay của Inñônêsia ñã giảm 25% so với cùng kỳ năm 2006 do 
thời tiết bất lợi. 

Trong 6 tháng ñầu năm nay, nước này ñã sản xuất ñược 548.327,5 tấn ñường, giảm hơn 25% so 
với mức 735.275 tấn của cùng kỳ năm 2006. Năm ngoái, thời tiết khô ráo kéo dài là ñiều kiện thuận lợi 
cho mía phát triển. Trong khi ñó, thời tiết ẩm ướt bắt ñầu từ ñầu vụ mía năm nay ñã khiến năng suất 
mía giảm xuống. 

Inñônesia ñã lên kế hoạch sẽ sản xuất 2,354 triệu tấn ñường trong năm nay, mặc dù sản lượng 
ñường 6 tháng ñầu năm ñã giảm. ðược biết, vụ thu hoạch mía của Inñônêsia thường bắt ñầu vào 
tháng 5, và thu hoạch rộ vào khoảng từ tháng 8- tháng 9, và kết thúc vào tháng 11 hàng năm. 
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Ông Ardiansyan Parman, tổng giám ñốc thương mại nội ñịa cho biết, Inñônêsia có thể sẽ không cần 
phải nhập khẩu thêm ñường trắng, vì dự trữ nội ñịa ñã ñủ ñến tháng 11. Năm nay, nước này ñã có kế 
hoạch nhập khẩu khoảng 450.000 tấn ñường trắng. 

ðất nước rộng lớn nhất ñông nam á này, ñược dự báo sẽ ñạt sản lượng khoảng 2,57 triệu tấn 
ñường trong năm nay, trong khi ñó tổng nhu cầu về ñường cho cả tiêu dùng và công nghiệp ước vào 
khoảng 3,59 triệu tấn.  

(Xinhua,23/5/2007) 

Pakixtan:  Sản lượng ñường ti ếp tục tăng trong n ăm 2007/08 

Dự báo sản lượng ñường Pakixtan tiếp tục tăng trong năm 2007/08, ñạt 3,72 triệu tấn (qui ñường 
thô), tăng so với 3,62 triệu tấn của năm 2006/07 và 2,60 triệu tấn của năm 2005/06. Trong ñó, sản 
lượng ñường mía sẽ ñạt  3,70 triệu tấn, sản lượng ñường cải 20 ngàn tấn. Xuất khẩu ñường tinh chế 
năm 2007/08 dự báo ñạt 70 ngàn tấn, trong khi ñó nhập khẩu sẽ ñạt  400 ngàn tấn, tăng so với 200 
ngàn tấn nhập năm 2006/07. 

Tổng mức tiêu dùng ñường năm 2007/08 dự báo ñạt 4,10 triệu tấn, tăng so với 3,95 triệu tấn của 
năm 2006/07. Mức tiêu dùng ñường tinh chế tính theo ñầu người ước tính 25kg/người/năm. (GAIN 
Report - PK7008, May - 2007) 

 Xuất kh ẩu ñường thô c ủa Ấn ðộ sẽ tăng 50% trong n ăm 2008 

Theo tin từ Tổng công ty xuất nhập khẩu ñường Ấn ðộ, công ty này sẽ tiến hành bán 250.000 tấn 
ñường thô cho các nhà máy ñường ở Trung ðông. 

Khối lượng ñường này sẽ ñược chuyển vào niêm vụ tới và với mức giá trong khoảng 250- 270 
USD/tấn. 

Tháng trước Ấn ðộ ñã ñồng ý bán 250.000 tấn ñường thô cho nhà máy tinh chế Al- Khaleej ở 
ðuBai, nhà máy tinh chế ñường lớn nhất của khu vực Trung ñông, ñây là hợp ñồng xuất khẩu ñầu tiên 
của nước này. 

Tuần này, một khối lượng tương tự ñường thô ñã ñược ñệ trình ñể xuất khẩu nhưng ñã không 
ñược bán do giá ở mức quá thấp. 

Bộ trưởng lương thực Akhilesh Prasad Singh cho biết, xuất khẩu ñường thô của Ấn ðộ có thể ñạt 
khoảng hơn 3 triệu tấn vào năm tới, tăng gấp ñôi so với năm nay. Nước này cũng ñang tiến ñến xuất 
khẩu ñường thô sang những thị trường láng giềng, nhưng xuất khẩu ñường  của nước này cũng ñang 
chịu sức ép từ Braxin và Thái Lan, những nước ñang thống trị thị trường thế giới. 

Ấn ðộ có khả năng ñạt mức kỷ lục 28,5 triệu tấn ñường trong năm nay (tính ñến hết tháng 9/2007), 
so với mức 19,3 triệu tấn của niên vụ trước. (AFP, 19/7/2007) 

 Nigeria ñặt mục tiêu gi ảm nh ập kh ẩu ñường xu ống 30% ñến năm 2010 
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Theo các nhà lãnh ñạo Nigeria, nước này phấn ñấu ñến năm 2010 sẽ cắt giảm lượng ñường nhập 
khẩu xuống 30%, và hướng tới mục tiêu tự cung tự cấp khoảng 70% cho nhu cầu ñường nội ñịa, thông 
qua sản xuất của các ñịa phương. 

Hội ñồng phát triển mía ñường quốc gia cho biết, khoản ñầu tư khoảng 120,3 tỷ Naira (tương 
ñương 945,53 triệu USD), với 99,5 tỷ naira từ nguồn vốn nước ngoài, ñã ñược ñầu tư vào ngành 
ñường từ 8 năm trước ñây và ñã giúp phục hồi ngành ñường khi ñó ñang trên bờ vực phá sản của 
Nigeria. 

Mấy năm trước ñây Chính Phủ Nigeria ñã phải rất ñau ñầu do ngành ñường của nước này phụ 
thuộc quá nhiều vào nhập khẩu chủ yếu từ Braxin và châu Âu, do các nhà máy sản xuất ñường tư 
nhân rơi vào tình trạng khó khăn. Hiện nay, các cơ sở sản xuất tư nhân ñã ñược ñầu tư phục hồi lại. 

Nhà máy ñường Dangote, là nhà máy lớn nhất của Nigeria, ñất nước ñông dân nhất châu phi này. 
Dangote ñã mua hầu hết các nhà máy ñường tư nhân khác, và mở rộng khả năng sản xuất từ 1,4 triệu 
tấn lên 2,1 triệu tấn ñường trong năm tới nhằm phục vụ cho nhu cầu về ñường ñang tăng lên trong 
nước và khu vực. 

ðồng thời với sự phục hồi của các nhà máy sản xuất, việc ñầu tư mới này cũng ñã xúc tiến việc 
phát triển các khu vực trồng mía và các nhà máy tư nhân nhỏ ở các ñịa phương cũng ñược thành lập.  

Nigeria là nước ñứng thứ 8 về xuất khẩu dầu trên thế giới, nhưng hiện nước này ñang phải nhập 
khẩu hầu hết ñường thô cho nhu cầu nội ñịa, chủ yếu từ Braxin và Châu Âu. (Reuters, 17/07/2007) 

 Mêhicô:  Sản lượng ñường s ẽ tăng trong n ăm 2007/08 

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng ñường của Mêhicô năm 2007/08 (tháng 10/tháng 
9) sẽ ñạt  5,61 triệu tấn (qui ñường thô), tăng so với 5,30 triệu tấn ước tính ñạt trong năm 2006/07 chủ 
yếu nhờ năng suất mía tăng và diện tích trồng mía tăng nhẹ. 

Giá ñường ở Mêhicô vẫn tương ñối cao khuyến khích nông dân tiếp tục tăng sản xuất mía. Ví dụ, 
giá ñường bán buôn hồi tháng 2/2007 là 28,46 US cent/lb ñối với ñường tiêu chuẩn và 33,29 US 
cent/lb ñối với ñường tinh chế (1 lb=0,454 kg). (GAIN Report- MX 7031, May-2007) 

Sản lượng mía c ủa Braxin s ẽ giảm 10 tri ệu tấn so v ới dự báo tr ước ñây 

Sản lượng mía của khu vực trồng mía Trung- Nam của Braxin sẽ giảm khoảng 10 triệu tấn trong 
niên vụ 2007/08 so với dự báo trong tháng 5, do những trận mưa lớn ñã làm chậm tiến ñộ thu hoạch 
mía ở khu vực này. Cộng với việc tăng khối lượng mía cho sản xuất Ethanol do giá ñường xuống thấp, 
vì vậy cung xuất khẩu ñường của Braxin năm nay sẽ chỉ sấp sỉ của năm ngoái, với khoảng 17,7 triệu 
tấn so với 19,4 triệu tấn như dự báo hồi tháng 5. 

Sản lượng mía năm nay của khu vực Trung- Nam, có thể sẽ chỉ ñạt 410 triệu tấn, giảm so với 420 
triệu tấn dự báo trước ñây, nhưng vấn lớn hơn rất nhiều so với sản lượng kỷ lục của vụ mùa năm 
ngoái ở mức 371 triệu tấn. Trong tình hình thị trường hiện nay, mía sẽ ñược tập trung vào sản xuất 
Ethanol nhiều hơn do sản xuất Ethanol mang lại nhiều lợi nhuận hơn. ðược biết, sẽ có khoảng 55% 
sản lượng mía của niên vụ này sẽ ñược dành cho sản xuất Ethanol, tăng so với 53% ñã dự báo hồi 
tháng 5 vừa qua, và 51% của niên vụ trước. 
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Nhu cầu Ethanol nội ñịa của Braxin ñã tăng lên trong năm nay, do giá xuống thấp ñã thúc ñẩy 
người lái xe sử dụng nhiên liệu hỗn hợp từ Ethanol. 

Sản lượng Ethanol của khu vực Trung- nam niên vụ này có thể ñạt khoảng 18,8 tỷ lít, tăng so với 
18,6 tỷ lít ñã ñược dự báo trước ñây và 16 tỷ lít của năm ngoái. Trong khi ñó, sản lượng ñường sẽ 
giảm 25,7 triệu tấn, giảm so với 27,6 triệu tấn ñã dự báo hồi tháng 5.  Theo các nhà phân tích, có thể 
sẽ chỉ có khoảng 17,7 triệu tấn ñường sẽ ñược dành cho xuất khẩu so với 19,4 triệu tấn ñã dự báo 
trước ñây. 

Ngành ñường nước này cho biết, trữ lượng ñường trung bình trong mía năm nay vào khoảng 
145kg/tấn mía, giảm 2 kg so với năm trước. 

Theo dự báo, sản lượng mía ở khu vực miền bắc Braxin sẽ ñạt khoảng 60 triệu tấn trong niên vụ 
2007/08, ñưa tổng sản lượng của nước này tăng lên 470 triệu tấn trong niên vụ này. Vụ thu hoạch mía 
ở miền bắc nước này thường bắt ñầu vào tháng 9 hàng năm. (AP, 17/07/2007) 

 Thu ho ạch mía c ủa Braxin liên t ục b ị trì hoãn do m ưa 

Một ñợt không khí lạnh ñã ñổ bộ vào miền nam Braxin vào cuối tuần trước và gây mưa trên các 
vườn mía ở các Bang Parana và Sao Paulo, ñã khiến hoạt ñộng thu hoạch mía ở các bang này phải 
hoãn lại. 

Theo dự báo, mưa sẽ  kéo dài từ thứ 2 ñến thứ 3 ở khu vực phía tây và nam bang Sao Paulo, và từ 
chủ nhật ñến thứ 4 ở bang Parana. Như vậy, việc thu hoạch mía ñã phải trì hoãn liên tục ở bang Paran 
và một phần của Sao Paulo. 

Khu vực Trung- Nam của Braxin chiếm 85% sản lượng ñầu ra của nước này và Sao Paulo là bang 
sản xuất mía lớn nhất của Braxin, với sản lượng chiếm 60% sản lượng của cả nước. 

Có khoảng 70% mía của Sao Paulo  ñược thu hoạch bằng thủ công và các vườn mía ñã ñược ñốt 
trước khi thu hoạch, những trận mưa ñã làm việc ñốt vườn phải hoãn lại. 

Mặc dù, việc thu hoạch mía ñã ñược các nhà máy tiến hành bắt ñầu từ tháng 3 sớm hơn một tháng 
so với thường lệ, nhưng nhiều nhà máy ñã phải bắt ñầu muộn do ảnh hưởng của mưa. 

Theo hiệp hội ñường Braxin Unica, tính ñến cuối tháng 6, khu vực Trung- Nam Braxin ñã thu hoạch 
ñược 31% , tương ứng với 131 triệu tấn trong khối lượng 420 triệu tấn mía của niên vụ này, tăng so 
với mức 125 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái. nhưng năng suất mía ñã giảm 3% so với niên vụ trước.  
(Reuters, 16/07/2007) 

 Nga chưa ñạt ñược sự ñồng thu ận về mức thu ế nhập kh ẩu ñường mới 

Hội ñồng của Chính phủ Nga ñã hoãn vô thời hạn, cuộc họp nhằm cân nhắc việc ñưa ra thuế quan 
theo mùa, cho nhập khẩu ñường thô tại mức 250 USD/tấn. Nhưng quy ñịnh này chưa ñạt ñược sự 
ñồng thuận của các bên, và cuộc thảo luận phải hoãn lại vô thời hạn. 

Hiệp hội sản xuất ñường liên Bang Nga ñang tiến hành vận ñộng và cố gắng gây sức ép với Chính 
phủ ñể ñồng ý giữ nguyên mức thuế hiện tại ở mức 140 USD/tấn, nhằm bảo hộ cho những người sản 
xuất củ cải ñường và những nhà tinh chế ñang phải nhập khẩu ñường.  



 99 

Bộ trưởng kinh tế German Gref, chủ tịch Hội ñồng ñã ñề nghị một cuộc hợp khác vào tháng 7 này, 
với thành phần ñại biểu là Bộ trưởng Nông nghiệp Alexei Gordeyev và Bộ trưởng tài chính Alexei 
Kudrin ñể nghiên cứu về luật thuế này. Theo ñó, Bộ trưởng nông nghiệp ñã ñồng ý ủng hộ mức thuế 
quan mới nhưng Bộ trưởng tài chính và bộ trưởng kinh tế lại phản ñối. 

ðược biết, các nhà tinh chế ñường của Nga sản xuất ñược khoảng 5,5 triệu tấn ñường trắng hàng 
năm, trong ñó hơn một nửa ñược sản xuất từ củ cải ñường trong nước, số còn lại phải tiến hành nhập 
khẩu ñường thô, chủ yếu từ các nước Braxin, Cuba và Thái Lan. 

Các nhà tinh chế ñường của Nga tăng nhập khẩu ñường thô, nguyên nhân là do lo ngại việc mức 
thuế nhập khẩu mới sẽ ñược áp dụng vào ñầu năm 2007, nhưng nó ñã không thành hiện thực. Kỷ lục 
sản xuất ñường nội ñịa của Nga ñạt ñược năm 2006 và việc tăng lượng dự trữ ñường của nước này 
ñã ñẩy giá ñường giảm xuống. 

Hiện nay nhập khẩu ñường của Nga ñã giảm xuống rõ rêt, do Nga bước vào vụ thu hoạch củ cải 
ñường và dự trữ ñường của nước này cũng ñã bão hoà. 

Nga ñã tăng diện tích trồng củ cải ñường và sản lượng ñường nội ñịa năm nay của nước này có 
thể sẽ ñạt mức kỷ lục mới. (AFP, 16/07/2007) 

 Sản lượng ñường thô c ủa Australia gi ảm 10%  

Sản lượng ñường thô của Australia niên vụ 2007/08 có thể giảm 10% so với dự báo ban ñầu do 
ñiều kiện thời tiết bất lợi. 

Thời tiết quá ẩm ướt ñã khiến việc thu hoạch mía bị trì hoãn, và sản lượng ñuờng thô của nước này 
sẽ chỉ ñạt khoảng 4,6 triệu tấn so với 5,1 triệu tấn theo dự báo của ngành ñường và của chính phủ 
Australia. 

ñược biết, niên vụ trước sản lượng ñường thô của nước này ñạt 4,65 triệu tấn do các vườn mía bị 
tàn phá nặng nề bởi một trận lốc xoáy dữ dội. 

Sản lượng ñường thô hàng năm của Australia trong thập niên trước thường giao ñộng trong 
khoảng từ 4,2 triệu tấn – 5,6 triệu tấn/năm, chủ yếu phụ thuộc vào thời tiết. Việc thu hoạch mía ở 
Queensland ñược bắt ñầu từ một tháng trước ñây  như thường lệ, nhưng những người thu hoạch mía 
không thể tiến hành công việc. 

Việc thu hoạch và ép mía ñã diễn ra rất muộn trong năm nay do ñiều kiện thời tiết ẩm ướt một cách 
khác thường ở các khu vực trồng mía miền bắc. Trái ngược hẳn với ñiều kiện ẩm ướt khác thường ở 
miền bắc, các vườn mía ở miền nam nước này thì ñang trong tình trạng khô hạn, do hậu quả của ñợt 
hạn hán khốc liệt nhất trong vòng 100 năm qua. 

ðược biết, với vị trí xuất khẩu ñường ñứng thứ 3 thế giới sau Braxin và Thái Lan, hàng năm xuất 
khẩu ñường ñem lại cho Australia một khoản thu khoảng 1 tỷ AUD, chủ yếu sang thị trường Châu Á.  
(AFP, 15/07/2007) 

Sản lượng ñường c ủa khu vực Trung M ỹ tiếp tục tăng trong niên v ụ 2007/08 
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Sản lượng ñường của khu vực Trung Mỹ niên vụ 2007/08 sẽ tăng lên, nhưng tăng không nhiều như 
niên vụ năm 2006/07. 

Tại hội nghị ở bãi biển Playa Herradura của Costa Rica, những người ñứng ñầu ngành ñường cho 
biết, việc tăng năng suất có thể sẽ làm sản lượng ñường tăng lên vào niên vụ tới, cho dù không thể 
mở rộng diện tích trồng mía. 

Ông Armando Boesche, người ñứng ñầu hiệp hội ñường Guatemalan cho biết, Các nông dân ñã ồ 
ạt trồng thêm nhiều mía vào năm ngoái do lợi nhuận từ giá ñường cao, nhưng trữ lượng ñường trong 
mía của các vườn mía mới không cao. 

ðược biết, Sản lượng mía của Guatemala năm 2006/07 ñã tăng 20,8% so với niên vụ trước, nhưng 
tổng sản lượng ñường lại chỉ tăng 12% do hiệu suất ép mía giảm từ 225 Pounds ñường/1 tấn mía vào 
năm ngoái xuống còn 219 pound ñường/tấn mía vào năm nay. Niên vụ 2007/08, ông Boesche cho biết, 
sẽ có rất ít vườn mía ñược mở rộng.  

ở các nước khác trong khu vực cũng ñã có nhiều diện tích trồng mía ñược mở rộng trong năm nay. 
Nicaragua, nơi mà mấy năm trước ñây ñã có 4 nhà máy sản xuất ñường phải ñóng cửa do bị phá sản, 
nhưng hiện nay cả 4 nhà máy này ñã khôi phục trở lại và ñang ñược ñầu tư mở rộng sản xuất. 

Theo chủ tich uỷ ban ñường quốc gia Nicaragua, ông Mario Amador, năm nay diện tích trồng mía 
của nước này cũng tăng lên nhưng ít hơn năm ngoái, và chỉ tăng khoảng 5% chủ yếu là dành cho sản 
xuất Ethanol. 

Niên vụ 2006/07, sản lượng ñường của Nicaragua tăng 16,6%  mặc dù hiệu suất ñường trong mía 
của nước này bị giảm 1,2%. Sản lượng ñường tăng chủ yếu do diện tích trồng mía ñược mở rộng. 

Nhìn chung, sản lượng ñường của khu vực Trung Mỹ niên vụ 2006/07, tăng 8,9% và chỉ có sản 
lượng ñường của El Salvador bị 1,8%. 

Những nhà xuất khẩu ñường ñã thoát khỏi tình trạng bế tắc nhờ giá cao trong niên vụ 2007/08, khi 
giá tăng lên mức 18 cent/lb trong năm 2006. 

Hầu hết các nước trong khu vực cho biết, ñường của niên vụ tới, hầu hết sẽ dành cho xuất khẩu. 
(Reuters, 14/07/2007) 

 Hoạt ñộng xu ất kh ẩu ñường Ấn ðộ ñã trở lại sau tr ận mưa lớn 

Theo các thương gia và nhà sản xuất ñường, khối lượng ñường xuất khẩu từ Mumbai mà trước ñó 
dự kiến bị ngưng trệ bởi trận mưa lớn, sẽ quay trở lại hoạt ñộng bình thường vào  tuần tới.  

Trận mưa to từ hồi ñầu tháng tại khu vực sản xuất ñường ñã cản chở việc vận chuyển ñường từ 
nhà máy ra cảng, làm giảm khối lượng xuất khẩu. Các thương nhân cho biết, công tác vận chuyển 
ñường tại cảng JNPT và Mumbai có thể bắt ñầu ñược tiến hành vào những ngày tới.  

Tính cho ñến nay, các nhà máy ñường tại Maharashtra ñã xuất khẩu ñược 750.000 tấn ñường 
trong số 1 triệu tấn ký cam kết. Maharashtra là bang sản xuất ñường lớn nhất Ấn ðộ với sản lượng 
gần 10 triệu tấn trong mùa vụ ñầu tháng 10/2007.  
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Hàng năm Ấn ðộ tiêu thụ khoảng 19,5 triệu tấn, dự kiến sẽ ñạt mức sản lượng kỷ lục là 28 triệu tấn 
trong niên vụ kết thúc vào cuối tháng 9/2007. (Xinhua,15/7/2007). 

Diễn bi ến th ị trường ñường NewYork (CSCE) ngày 30/07/2007  

Hoạt ñộng bán ra của các nhà ñầu cơ cùng với sự thiếu vắng của những nhân tố tác ñộng mới ñã 
khiến giá ñường thô giao các kỳ hạn hầu hết ñều giảm thấp trong ngày giao dịch vừa qua.  

Chỉ riêng giá hợp ñồng tháng 10/07 tăng 0,03 Uscent lên 10,02 USCent/lb. Giá của các hợp ñồng 
kỳ hạn còn lại giảm từ 0,01-0,06 Uscent/lb.  

Theo các thương nhân, vào thời ñiểm này, thị trường ñang thiếu nhân tố tác ñộng và rất dễ biến 
ñộng theo xu thế của các thị trường khác chẳng hạn như dầu lửa. Mức giá tương ñối ổn ñịnh hiện nay 
là khoảng 10 Uscent/lb. Có thể thấy, các thương nhân ñều thận trọng trong giao dịch trước sự tăng giá 
gần ñây của dầu thô vì khi giá dầu tăng những nhà sản xuất Braxin sẽ chuyển sang sản xuất nhiều 
ethanol nguyên liệu hơn từ mía ñường.  

Tuy nhiên, về cơ bản, nguồn cung ñường vẫn rất lớn và tình trạng dư thừa sẽ còn kéo dài tới niên 
vụ 2008/09. 

Về mặt kỹ thuật, nhiều dấu hiệu cho thấy giá ñang giảm và yếu tố mùa vụ có ảnh hưởng ñáng kể 
tới thị trường ñường vào thời ñiểm này. Và nếu thực sự ñiều này xảy ra, mức giá mà thị trường có thể 
giảm xuống là dưới 9 Uscent/lb. (Reuters,31/7/2007) 
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TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 8 - 2007 

 
TIN TRONG NƯỚC 
    TIN HIỆP HỘI 
  Nghị quyết hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành Hiệp hội mía ñường Việt Nam nhiệm kỳ III 

  Chương trình hành ñộng của ban chấp hành hiệp hội mía ñường việt nam nhiệm kỳ III (2007-2010) 
     SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 

  Sóc Trăng: Trên 80% số diện tích trồng mía của nông dân ñược các nhà máy ñường bao tiêu mía 
nguyên liệu 

  Công ty cổ phần mía ñường Lam Sơn vận hành hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP 
  Công ty Cổ phần mía ñường Bourbon Tây Ninh chính thức ký kết ñầu tư nhiều dự án ở tỉnh Tây Ninh 
  Cà Mau: Vận ñộng nông dân không bán mía non  
TIN THẾ GIỚI  
         SẢN XUẤT TIÊU THỤ 
  Tổng quan tình hình Sản xuất ñường mía trên thế giới niên vụ 2006/07 
         TIN VẮN 
  Giá ñường giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm qua 
  Nhập khẩu ñường thô 6 tháng ñầu năm của Nga tăng 20,8% 
  Ấn ðộ: xuất khẩu ñường thô tăng mạnh 
  Ấn ðộ sửa ñổi luật trợ cấp cước phí vận chuyển xuất khẩu ñường 
  Xuất khẩu ñường Braxin giảm 11% trong tháng 7/07 
  Mỹ tăng hạn ngạch nhập khẩu ñường 
  Ethiopia nhập khẩu ñường do sản lượng nội ñịa giảm 
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TIN HIỆP HỘI 

Ngh ị quyết hội ngh ị lần thứ nhất ban ch ấp hành  

Hiệp hội mía ñường Việt Nam nhi ệm kỳ III 

Ngày 7/8/2007, tại Hà Nội, Ban chấp hành Hiệp hội MðVN nhiệm kỳ III ñã họp Hội nghị  lần thứ nhất. 

 Tham dự có 09/11 uỷ viên Ban chấp hành và ông Lê Quang Trưởng, Trưởng ban Kiểm tra Hiệp hội. 
Hai uỷ viên vắng mặt do có việc ñột xuất là các ông: Phạm Như Hoá và Lê Văn ðông. 

Hội nghị ñã tiến hành các công việc sau: 

1. Th�o lu�n và thông qua các Quy ch �. 

- Quy chế làm việc của Ban chấp hành. 

- Quy chế Tài chính của Hiệp hội. 

- Quy chế làm việc của Văn phòng Hiệp hội. 

2. Th�o lu�n và thông qua Ch �ơng trình hành ñ�ng c�a Ban ch �p hành.  

3. B� nhi 
m T�ng th� ký.  

4. Bàn m�t s� công tác tr ��c m�t. 

I. Về các Quy ch ế 

 Trên cơ sở các ý kiến ñóng góp vào các văn bản dự thảo, Hội nghị ñã thông qua các Quy chế nêu trên. 
Các Quy chế này sẽ ñược tập hợp lại cùng với các văn bản khác (ðiều lệ Hiệp hội, Nghị quyết ðại hội 
nhiệm kỳ III, Chương trình hành ñộng của Ban chấp hành...) thành bộ tài liệu gửi ñến từng hội viên. 

II. Về Chương trình hành ñộng của Ban ch ấp hành:  

(Có văn bản riêng kèm theo) 

III. Bổ nhiệm Tổng thư ký:  

Ban chấp hành nhất trí bổ nhiệm ông Hà Hữu Phái làm Tổng thư ký Hiệp hội Mía ðường Việt Nam 

IV. Về một số công tác tr ước mắt:  

1. V� công tác tiêu th � ñ�	ng t� nay ñ�n ñ�u v� s�n xu�t 2007/08: 

ðây là thời kỳ giáp vụ, nhu cầu ñường tăng cao (mùa hè, chuẩn bị Tết Trung thu). ðường tồn kho tại 
các Cty/NMð và khâu lưu thông ñủ ñáp ứng nhu cầu bình quân 110000 tấn ñường/tháng ñến ñầu tháng 
10/2007. Nhưng do thị trường trong nước ñang có những biến ñộng phức tạp, các Cty/NMð cần theo dõi 
chặt chẽ, tổ chức bán ra ñều ñặn, ñiều hoà kịp thời giữa các vùng miền, không ñể xảy ra tình trạng khan 
hiếm cục bộ làm giá cả tăng ñột biến quá mức, thiệt hại cho người tiêu dùng, dẫn ñến việc Chính phủ có 
thể cho phép giảm thuế nhập khẩu dưới mức cam kết AFTA và WTO và tổ chức nhập khẩn cấp, bất lợi cho 
các Cty/NMð.  

Mặt khác cần theo dõi chặt chẽ tình hình ñường lậu thâm nhập qua biên giới Tây Nam và Miền Trung, 
phối hợp chặt chẽ giữa các công ty sản xuất và các công ty kinh doanh ñường cùng với các cơ quan chức 
năng ngăn chặn có hiệu quả. 

2. V� chu �n b � cho v � s�n xu�t 2007/08:  

Từng Cty/NMð làm tốt công tác chuẩn bị cho vụ 2007/08. Có khó khăn về vấn ñề thiết bị, công nghệ 
v.v… cần liên hệ với các Cty/NMð khác hoặc thông báo về Thường trực Hiệp hội ñể ñược hỗ trợ giải 
quyết. 

Về vấn ñề nguyên liệu, cùng với việc bám sát ñịa phương trong việc thực hiện quy hoạch vùng mía, 
tăng cường cơ sở hạ tầng (giao thông, thuỷ lợi, giống mía…) và hợp tác, hỗ trợ nông dân trong công tác 
nguyên liệu mía, cần nắm chắc diện tích, dự báo năng suất, sản lượng mía; tích cực thực hiện việc ký kết 
hợp ñồng theo Quyết ñịnh 80/2002/Qð - TTg và dự kiến giá thu mua mía, giá bán ñường niên vụ 
2007/08. 

    3. D� ki�n v� các cu �c h�p s�p t�i:  
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- Khoảng cuối tháng 9/2007, ñầu tháng 10/2007 họp Ban chấp hành và Hội nghị toàn thể hội viên 
ñể ñánh giá tình thì thị trường. khả năng ñáp ứng của ñường sản xuất trong nước và thống nhất 
những biện pháp chung ñể góp phần bình ổn thị trường ñường, bảo vệ lợi ích người trồng mía, người 
tiêu dùng và NMð; bàn các công tác của Hiệp hội trong niên vụ 2007/08. 

- Vào ñầu vụ sản xuất 07/08 các Tiểu vùng tổ chức họp ñể bàn bạc, thống nhất một số vấn ñề 
chung trong Tiểu vùng về hợp tác thu mua mía, giá mua mía, cước vận chuyển mía và giá bán 
ñường. 

4. Thành l �p H�i ñ�ng ñánh giá c �p cơ s  hàng nông lâm sản Việt Nam chất lượng cao và uy 
tín thương mại. (Có thông báo riêng) 

Hội nghị Ban chấp hành ñã nhất trí thông qua các nội dung nêu trên và kết thúc vào 12h30 ngày 
07/08/2007. 

                                                                          Hiệp hội mía ñường Việt Nam  

                                                                        Chủ tịch  

                                                                     ðã ký: Võ Thành ðàng  

 Chương trình hành ñộng của ban ch ấp hành hi ệp hội mía ñường vi ệt nam nhi ệm kỳ III (2007-2010) 

Căn cứ ðiều lệ tổ chức hoạt ñộng của Hiệp hội Mía ðường Việt Nam và Nghị quyết ðại hội nhiệm kỳ III 
của Hiệp hội. Chương trình hành ñộng của Ban Chấp hành Hiệp hội Mía ðường Việt Nam trong nhiệm kỳ 
III như sau: 

I.Thuận lợi và khó kh ăn 

Nhiệm kỳ III là nhiệm kỳ ngành mía ñường Việt Nam tham gia hội nhập khu vực và quốc tế. Hội nhập 
AFTA và WTO vừa là cơ hội vừa là thách thức. 

1. Thuận lợi là:  

- Hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng. Tận dụng cơ hội này ñể ñầu tư chiều sâu cho các vùng sản xuất 
mía nguyên liệu, ñầu tư chiều sâu và mở rộng quy mô sản xuất phù hợp với sự phát triển sản xuất mía sẽ 
tạo cho ngành mía ñường nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập. 

- Thực hiện các cam kết với WTO thì ngành ñường nước ta nằm trong lộ trình giảm dần sự bất bình 
ñẳng trong thương mại quốc tế do các nước phát triển phải giảm dần và ñi ñến xoá bỏ trợ cấp nông sản, 
trong ñó có ngành ñường, làm cho giá ñường thế giới ổn ñịnh. 

- Việc thực hiện Quyết ñịnh 28 của Thủ tướng Chính phủ ñã cơ bản hoàn thành. Khó khăn tài chính của 
các Cty/NMð ñã ñược tháo gỡ một phần; việc cổ phần hoá ñã ñược thực  hiện ở 25/30 NMð vốn trong 
nước; 5 NMð còn lại ñang trong quá trình chuyển ñổi. 

- Ngày 15/2/2007 Thủ tướng Chính phủ ñã có Quyết ñịnh 26/2007/Qð-TTg phê duyệt quy hoạch phát 
triển mía ñường ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020. Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng ñã có kế 
hoạch và mở Hội nghị ngày 16/6/2007 ñể triển khai thực hiện quyết ñịnh trên. 

2. Khó kh ăn là:  

- Từ năm 2007 bắt ñầu thực hiện lộ trình mở cửa và giảm thuế nhập khẩu ñường. ðối với AFTA, thuế 
nhập khẩu ñường từ 30% năm 2007 còn 20% năm 2008, 10% năm 2009 và 5% năm 2010. ðối với WTO, 
phải mở cửa cho nhập 55.000 tấn ñường năm 2007 và tăng 5% mỗi năm tiếp theo, với thuế suất nhập 
khẩu ñường tinh luyện là 40%, ñường thô là 20%. 

- Trong khi ñó năng lực cạnh tranh của ngành mía ñường nước ta còn khá thấp, ñặc biệt là ñối với lĩnh 
vực nông nghiệp. Nếu không tạo ra bước chuyển mới có tính ñột phá thì có thể bị ñánh bại ngay trên sân 
nhà. 

- Những khó khăn về cơ sở hạ tầng vùng mía, thời tiết khắc nghiệt, trình ñộ công nghệ sản xuất của một 
số NMð chưa cao, lại thêm nạn ñường lậu qua biên giới thâm nhập vào.v.v… chưa thể ñược khắc phục 
một sớm một chiều.  
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ðể thực hiện thắng lợi Nghị quyết của ðại hội Hiệp hội MðVN nhiệm kỳ III cần tập trung tháo gỡ khó 
khăn trước mắt, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của từng Cty/NMð - thành 
viên Hiệp hội. Khẩu hiệu hành ñộng là: 

ðoàn k�t, hp tác v �t qua khó kh ăn, tranh th � thu�n li, chung s �c chung lòng xây d �ng Hi 
p 
h�i MðVN v!ng m�nh. 

II. Chương trình hành ñộng của ban ch ấp hành  Hi ệp hội mía ñường Việt Nam nhi ệm kỳ III (2007-
2010): 

ðể ñạt và vượt mục tiêu 1,4 triệu tấn ñường công nghiệp vào năm 2010 với chất lượng và giá thành ñủ 
năng lực cạnh tranh trong hội nhập AFTA và WTO, Hiệp hội tập trung vào 4 chương trình công tác chủ yếu 
sau: 

1. Về phát tri ển nguyên li ệu mía  

Phối hợp nỗ lực của toàn Hiệp hội, tranh thủ sự chỉ ñạo và hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành và ñịa 
phương, hợp tác chặt chẽ với nông dân phấn ñấu ñạt năng suất mía bình quân 65 tấn/ha với chữ ñường 
bình quân của mía là 11 CCS trên diện tích mía 300.000 ha của cả nước (trong ñó 250.000 ha là vùng mía 
tập trung). 

V� quy ho �ch vùng mía:  Hỗ trợ các Cty/NMð bám sát Bộ Nông nghiệp & PTNT và các ñịa phương 
giải quyết ổn ñịnh, vững chắc việc quy hoạch vùng mía cho từng NMð. 

V� gi�ng mía:  Coi ñây là giải pháp hàng ñầu, cần ñược ñặc biệt quan tâm. Ban chấp hành Hiệp hội có 
kế hoạch phối hợp các Cty/NMð và hợp tác với các viện, các trung tâm nghiên cứu mía và các tổ chức hữu 
quan trong việc nhập nội, lai tạo và phát triển các giống mía mới năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với 
các vùng sinh thái và yêu cầu rải vụ. 

- ðề nghị Bộ NN&PTNT và Nhà nước có chương trình quốc gia về giống mía, có chính sách hỗ trợ, ñầu 
tư xây dựng hoàn thiện 3 trung tâm giống mía ở 3 miền Bắc, Trung, Nam  

- ðề nghị Nhà nước và ñịa phương có chính sách hỗ trợ nông dân dồn ñiền ñổi thửa và thực hiện tích tụ 
ruộng ñất theo Nghị quyết 16/2007/NQ-CP ngày 27/2/2007 của Chính phủ; xây dựng cơ sở hạ tầng giao 
thông, thuỷ lợi cho vùng mía tập trung chuyên canh sản xuất hàng hoá lớn, và có chính sách khuyến khích 
hỗ trợ nông dân cơ giới hoá khâu canh tác và thu hoạch mía; ñồng thời tăng kinh phí khuyến nông cho việc 
tập huấn nâng cao kỹ thuật thâm canh mía. 

- Riêng về máy móc canh tác và thu hoạch mía Ban chấp hành nắm bắt nguồn cung cấp trong và ngoài 
nước, kinh nghiệm của một số công ty ñã mua và sử dụng trước ñể phổ biến trong Hiệp hội. 

- Về công tác thuỷ lợi cho cây mía, các công ty cần quan tâm khảo sát ñiều kiện ñịa lý của vùng mía, ñề 
xuất với ñịa phương và Bộ Nông nghiệp & PTNT ñể có giải pháp phù hợp. Cùng với sự tranh thủ nguồn 
vốn hỗ trợ của Nhà nước, các công ty mía ñường cần ñóng góp một phần kinh phí cùng nông dân triển 
khai thực hiện. Ban chấp hành nắm bắt thông tin và những kinh nghiệm của các nơi, nhất là việc giải quyết 
tưới cho mía ñể phổ biến cho các hội viên. 

- ðề nghị Nhà nước bàn hành quy ñịnh về phương pháp xác ñịnh hàm lượng ñường thương mại trong 
mía nguyên liệu. 

- Các Cty/NMð tích cực thực hiện việc ký kết hợp ñồng ñầu tư và thu mua mía với nông dân theo Quyết 
ñịnh 80/2002/Qð-TTg và nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế  phối hợp sản xuất, tiêu thụ mía và ñường theo 
Quyết ñịnh 58/2005/Qð-BNN ngày 03/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

2. Về nâng cao trình ñộ công ngh ệ chế biến tại các NMð 

- Hỗ trợ các NMð rà soát lại năng lực và hiệu quả sản xuất, nâng cấp thiết bị, hoàn thiện công nghệ và 
mở rộng quy mô sản xuất phù hợp với ñiều kiện phát triển sản xuất mía ở các vùng, tăng cường công tác 
ñào tạo nguồn nhân lực. 

- Tổ chức các hội thảo chuyên ñề về kỹ thuật và công nghệ nhằm nâng cao trình ñộ tay nghề cho ñội 
ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân của các NMð. 

- ðề nghị Nhà nước ban hành tiêu chuẩn mới về ñường cho phù hợp với ñiều kiện thương mại quốc tế. 

3. Về hợp tác tiêu th ụ sản phẩm và qu ản lý th ị trường  
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- Ban chấp hành Hiệp hội theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường mía và ñường tăng cường công tác 
dự báo, phối hợp chặt chẽ giữa các Cty/NMð và với Tổ ðiều hành thị trường trong nước trong công tác 
tiêu thụ sản phẩm ñể bảo vệ lợi ích người trồng mía, người tiêu dùng và NMð. 

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, chiếm lĩnh thị trường trong nước, ñối phó có hiệu quả với 
sự cạnh tranh của ñường ngoại (kể cả ñường nhập chính ngạch và ñường nhập lậu), khuyến khích các 
công ty có ñiều kiện vươn ra thị trường ngoài nước. 

- Kiến nghị với Nhà nước trong việc quản lý thị trường ñể tăng cường quản lý tiêu thụ ñường, ngăn chặn 
ñường nhập lậu. 

- Căn cứ Quyết ñịnh số 1197/Qð-BNN-CB ngày 04/05/2007 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về xem xét và 
công nhận hàng nông lâm sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại, Ban chấp hành thành lập 
Hội ñồng cấp cơ sở ñể tổ chức ñánh giá, sơ tuyển, gửi báo cáo kết quả về Hội ñồng ñánh giá của Bộ. 

Xây dựng ñề án thành lập Công ty CP Thương mại trình Hội nghị toàn thể thành viên Hiệp hội ñể phối 
hợp và hỗ trợ các Cty/NMð tiêu thụ sản phẩm, góp phần ñiều tiết nhằm ổn ñịnh tình hình thị trường ñường 
trong nước. 

Xây dựng ñề án thành lập quỹ phòng chống rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ mía ñường trình Hội nghị 
toàn thể hội viên Hiệp hội. 

4. Kiện toàn, xây d ựng và phát tri ển tổ chức Hiệp hội 

- Củng cố bộ máy Văn phòng Hiệp hội ñể ñáp ứng yêu cầu của nhiệm kỳ mới. 

- Duy trì và nâng cao chất lượng các kỳ họp của Ban Chấp hành hàng quý (hoặc 6 tháng) giữ vững nền 
nếp sinh hoạt của các Tiểu vùng và toàn Hiệp hội theo ñúng quy ñịnh trong ðiều lệ. 

- Kết nạp thêm hội viên là những tổ chức và người trồng mía. 

- Căn cứ yêu cầu cụ thể từng giai ñoạn thành lập Ban Tư vấn của Hiệp hội. 

- Phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê của Bộ Nông nghiệp & PTNT nâng cao chất lượng Bản 
tin Mía ðường. 

- Thu và sử dụng có hiệu quả hội phí. 

III.  Về phân công ban ch ấp hành nhi ệm kỳ III 

1. Ban Thường tr ực.   

- ÔngVõ Thành ðàng : Chủ tịch 

- ÔngLê Văn Thanh: Phó Chủ tịch 

- ÔngNguyễn Xuân Trình: Phó Chủ tịch 

- ÔngHà Hữu Phái : Tổng thư ký 

2. Các Tiểu ban  

2.1. Ti�u ban Chi �n l�c và chính sách ngành hàng:  

- ÔngVõ Thành ðàng : Trưởng Tiểu ban 

- ÔngLê Văn Thanh : Uỷ viên 

- ÔngNguyễn Xuân Trình : Uỷ viên 

2.2. Ti�u ban Xúc ti �n th�ơng m�i: 

- ÔngNguyễn Xuân Trình : Trưởng Tiểu ban 

- ÔngLê Văn ðông : Phó trưởng Tiểu ban 

- ÔngTrần ðình Trung : Uỷ viên 

- ÔngChu Văn Thung : Uỷ viên 

- ÔngTừ Minh Huy : Uỷ viên 
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2.3. Ti�u ban Khoa h �c công ngh 
 và Thông tin:  

- ÔngLê Văn Thanh : Trưởng Tiểu ban 

- Ôngðỗ Thành Liêm : Phó trưởng Tiểu ban 

- ÔngTrần Văn Huân : Uỷ viên   

- ÔngPhạm Như Hoá : Uỷ viên 

- ÔngTrịnh Minh Châu : Uỷ viên 

3. Phụ trách các Vùng và Ti ểu vùng  

3.1. Vùng Mi �n B�c: 

- ÔngLê Văn Thanh:  Phó chủ tịch - Trưởng Vùng 

- ÔngTrần ðình Trung : Uỷ viên chấp hành - Uỷ viên 

- ÔngTrần Văn Huân : Uỷ viên chấp hành - Uỷ viên 

3.2. Vùng Mi �n Trung – Tây Nguyên:  

 - ÔngVõ Thành ðàng: Chủ tịch - Trưởng Vùng kiêm Trưởng Tiểu vùng Trung Trung Bộ - Bắc Tây 
Nguyên 

- Ôngðỗ Thành Liêm : Uỷ viên chấp hành - Uỷ viên kiêm Trưởng  Tiểu vùng Nam Trung Bộ - Nam Tây 
Nguyên 

- ÔngChu Văn Thung : Uỷ viên chấp hành - Uỷ viên 

3.3. Vùng Mi �n Nam  

- ÔngNguyễn Xuân Trình : phó chủ tịch - Trưởng Vùng kiêm Trưởng Tiểu vùng ðông Nam Bộ 

- ÔngPhạm Như Hoá: Uỷ viên chấp hành - Uỷ iên kiêm Trưởng Tiểu vùng ðồng bằng Sông Cửu Long 

- ÔngTừ Minh Huy : Uỷ viên chấp hành - Uỷ viên 

Chương trình hành ñộng này ñược Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hiệp hội Mía ðường Việt Nam 
nhiệm kỳ III nhất trí thông qua ngày 07/08/2007.   

Ban chấp hành Hiệp hội kêu gọi toàn thể hội viên tích cực hưởng ứng và thực hiện 

                                                                             Hiệp hội mía ñường vi ệt nam  

                                                                                Chủ tịch  

                                                                                              ðã ký: Võ Thành ðàng  

SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Sóc Trăng: Trên  80% số diện tích tr ồng mía c ủa nông dân ñược các nhà máy ñường bao tiêu 
mía nguyên li ệu 

Niên vụ mía 2007- 2008, số diện tích mía ñược trồng, lưu gốc của tỉnh Sóc Trăng ñạt gần 13.000 ha, 
tương ñương với diện tích mía vụ trước. Trong khi huyện Cù Lao Dung có diện tích mía lớn nhất tỉnh với 
trên 7.600 ha, giảm trên 300 ha mía so với vụ trước (do chuyển ñổi diện tích trồng cây ăn trái và nuôi 
thuỷ sản) thì tại huyện Mỹ Tú lại tăng thêm trên 300 ha, như vậy nâng tổng diện tích mía của huyện này 
trên 3.620 ha.  

ðiều ñáng mừng cho người trồng mía trong tỉnh là năm nay, các nhà máy ñường trong khu vực ñã về 
tận từng hộ ñể ký hợp ñồng bao tiêu sản phẩm, hoặc hợp ñồng ñầu tư và bao tiêu sản phẩm. Tính ñến 
ñầu tháng 8/2007, toàn tỉnh Sóc Trăng ñã có trên 10.500 ha mía, chiếm trên 80% số diện tích trồng mía 
của nông dân ñược các nhà máy ký hợp ñồng bao tiêu mía nguyên liệu; trong ñó tại huyện Cù Lao Dung 
có 100% số diện tích mía ñã ñược ký hợp ñồng bao tiêu mía nguyên liệu. Tại huyện Mỹ Tú có trên 2.100 
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ha mía ñược ký hợp ñồng bao tiêu; các huyện Long Phú, Thạnh Trị, mỗi huyện có từ vài trăm ñến trên 
1.000 ha mía ñược ký kết hợp ñồng bao tiêu mía nguyên liệu.  

Giá sàn tiêu thụ mía nguyên liệu theo hợp ñồng ñược các nhà máy ñưa ra là 350 ñồng/kg (ñược mua 
tại ruộng), như vậy cao hơn vụ trước 30 ñồng/kg. Trong 4 nhà máy ñường trong khu vực ñã ký kết hợp 
ñồng thu mua mía của các hộ trồng mía ở Sóc Trăng thì chỉ có Nhà máy ðường Sóc Trăng là vừa bao 
tiêu sản phẩm, vừa ñầu tư cho người trồng mía (phân bón, giống mía) với mức 10 triệu ñồng/ha; còn các 
nhà máy khác chỉ bao tiêu mía nguyên liệu cho nông dân.  

Công ty c ổ phần mía ñường Lam S ơn vận hành h ệ thống ph ần mềm qu ản tr ị doanh nghi ệp 
ERP  

Sau 24 tháng triển khai dự án, ngày 21/8/2007, Công ty cổ phần mía ñường Lam Sơn (LASUCO) và 
Công ty Hệ thống thông tin FPT ñã tổ chức nghiệm thu hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP 
và chính thức ñưa vào vận hành thành công. 

Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP tại LASUCO gồm ñầy ñủ các phân hệ, hỗ trợ ñắc lực 
và hiệu quả cho việc quản lý và vận hành các mảng công việc: tài chính kế toán, mua sắm, bán hàng, 
kho hàng, sản xuất, quản lý cổ ñông, hệ thống báo cáo quản trị (MIS). Ngoài ra, Công ty Hệ thống thông 
tin FPT còn hỗ trợ LASUCO tích hợp những module mang tính ñặc thù của ngành mía ñường như quản 
lý vùng nguyên liệu, quản lý trạm cân ñiện tử... 

Dự án ERP ñược nghiệm thu và vận hành thành công ñã ñưa LASUCO trở thành doanh nghiệp ñầu 
tiên ngành mía ñường Việt Nam và là doanh nghiệp ñầu tiên trên ñịa bàn Thanh Hoá ứng dụng thành 
công hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp. Ông Lê Văn Tam, Chủ tịch Hội ñồng quản trị LASUCO 
cho biết trong 27 năm hoạt ñộng và phát triển, LASUCO có tới 16 năm ứng dụng các giải pháp phần 
mềm và máy tính trong công tác ñiều hành và quản lý sản xuất. Việc triển khai phần mềm quản trị doanh 
nghiệp ERP là yêu cầu tất yếu của tiến trình phát triển. Thời gian thực hiện dự án chưa nhiều nhưng 
ERP ñã ñem lại hiệu quả nhiều mặt, góp phần thúc ñẩy sản xuất kinh doanh phát triển. ðặc biệt ERP ñã 
phục vụ lãnh ñạo Công ty nắm chắc ñược các diễn biến trong quá trình chỉ ñạo sản xuất kinh doanh, ñưa 
ra các quyết ñịnh kịp thời, hiệu quả; kiểm soát các yếu tố ñầu vào, ñầu ra trong quá trình sản xuất kinh 
doanh ñược chặt chẽ hơn, tiết kiệm hơn, giá thành sản phẩm ñược tiết giảm ñáng kể, ñồng thời góp 
phần hiệu quả quảng bá, nâng cao uy tín thương hiệu LASUCO trên thị trường trong nước và quốc tế . 

ðến thời ñiểm này Việt Nam mới có 1,1% số doanh nghiệp ứng dụng hệ thống phần mềm quản trị 
doanh nghiệp ERP. 

 Công ty C ổ phần mía ñường Bourbon Tây Ninh chính th ức ký k ết ñầu tư nhi ều dự án ở tỉnh 
Tây Ninh  

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Ông Nguyễn Văn Nên cùng Ông Philippe Lombard - Tổng Giám ñốc 
Công ty Cổ phần Mía ñường Bourbon Tây Ninh –SBT (thừa ủy nhiệm của Chủ tịch HðQT tập ñoàn 
Bourbon-CH Pháp) ñã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ñầu tư. Theo bản ghi nhớ này, SBT sẽ tiếp tục 
ñẩy mạnh ñầu tư vào lĩnh vực thương mại - dịch vụ và hạ tầng công nghiệp tại tỉnh Tây Ninh với 4 dự án 
quan trọng bao gồm: Dự án Trung tâm Thương mại – Dịch vụ: dự kiến ñược xây dựng trên trục ñường 
30/4, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh với diện tích khoảng 15.000m2. ðây sẽ là một khu dịch 
vụ phức hợp gồm siêu thị, nhà hàng, khách sạn, trung tâm hội nghị ; Dự án hạ tầng Cụm công nghiệp 
Bến Kéo quy mô dự kiến 138ha tại Bến Kéo, xã Long Thành Nam, Huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh ; Dự 
án hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Phú: quy mô dự kiến 200ha tại xã Tân Phú, Huyện Tân Châu, tỉnh Tây 
Ninh ; Dự án Nhà máy Nhiệt ñiện ñốt ñồng hành bằng bã mía và than ñá trên cơ sở mở rộng công suất 
chế biến của nhà máy ñường hiện có, hoặc xây dựng mới một nhà máy nhiệt ñiện ñốt bằng than ñá và 
than bùn bên cạnh sông Vàm Cỏ ðông.  

UBND Tỉnh Tây Ninh sẽ hỗ trợ Công ty Cổ phần Mía ñường Bourbon triển khai lập dự án trình duyệt, 
ñền bù giải phóng mặt bằng sau khi các dự án ñược cấp Giấy chứng nhận ñầu tư, ñồng thời cử Chuyên 
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viên hỗ trợ giúp SBT triển khai lập dự án trên cơ sở cung cấp thông tin tư vấn hoặc tư vấn các vấn ñề 
liên quan ñến tình hình kinh tế xã hội của Tỉnh và thông báo ñến các ngành, ñịa phương trong tỉnh, tạo 
mọi ñiều kiện thuận lợi giúp công ty Cổ phần Mía ñường Bourbon Tây Ninh thực hiện hoàn thành dự án. 

Công ty cổ phần Mía ñường Bourbon Tây Ninh sẽ thực hiện các thủ tục ñể ñược cấp Giấy chứng 
nhận ñầu tư các dự án mới theo luật ñịnh, ñồng thời phân kỳ ñầu tư ñể sớm thực hiện các dự án.  

Ông Philippe Lombard - Tổng Giám ñốc Công ty Cổ phần Mía ñường Bourbon Tây Ninh - cho biết: 
“Với dân số hơn 1 triệu người, hệ thống giao thông nội tỉnh, ngoại tỉnh khá hoàn chỉnh, kết nối thông suốt 
với TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, kể cả Campuchia, Tây Ninh còn rất nhiều tiềm năng ñể phát triển 
thế mạnh trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng khu công nghiệp và siêu thị, vì vậy Tập ñoàn Bourbon quyết 
ñịnh tiến hành ký kết các dự án ñầu tư vào Tây Ninh. Những dự án này hướng ñến lợi ích lâu dài và 
mang lại sự phát triển cho cả 2 bên, nhất là góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ ở Tây Ninh, 
chúng tôi tin rằng những dự án này sẽ sớm mang lại kết quả như chúng tôi mong ñợi”. 

Công ty Cổ phần Mía ñường Bourbon Tây Ninh, tiền thân là Công ty TNHH Mía ñường Bourbon Tây 
Ninh (SBT) ñược thành lập từ năm 1995 với vốn pháp ñịnh ban ñầu là 28,5 triệu ñô la Mỹ, trong ñó tập 
ñoàn Groupe Bourbon của Pháp góp 70% vốn và hai ñối tác Việt Nam, là Công ty Liên hiệp Mía ñường II 
và Liên hiệp Mía ñường Tây Ninh, góp 30% vốn. Năm 2000, SBT mua lại phần hùn của hai ñối tác Việt 
Nam và ñược chuyển thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. ðến tháng 3 năm 2006, SBT ñược cấp 
phép chuyển ñổi thành Công ty cổ phần và ñổi tên thành Công ty cổ phần Mía ñường Bourbon Tây Ninh 
với vốn ñiều lệ ñăng ký là 1.419 tỷ ñồng. 

Cà Mau:  Vận ñộng nông dân không bán mía non  

Hiện nay, nông dân các xã Trí Lực, Trí Phải, Thới Bình, Biển Bạch vùng ngọt hóa huyện Thới Bình 
(tỉnh Cà Mau) tiếp tục ñốn hạ mía non ñể chuyển sang nuôi tôm với hơn 350 ha. Tình trạng này vẫn chưa 
có dấu hiệu dừng lại.  

Mặc dù nhà máy ñường Thới Bình phối hợp với các cấp chính quyền ñịa phương tích cực vận ñộng, 
thuyết phục nông dân tạm ngừng bán mía non, không chuyển mục ñích sử dụng ñất trái phép sang nuôi 
tôm nhưng vẫn chưa ngăn ñược tình trạng bất cập này. Nông dân ở ñây cho biết, nguyên nhân bán mía 
non do giá cả ñang ở mức thấp, khoảng 200 ñồng/kg và nghi ngại tiếp tục sẽ sụt giảm vào thời ñiểm thu 
hoạch chính vụ. Chi phí ñầu tư khá lớn nên trồng mía không có lãi, thậm chí bị thua lỗ. Nhiều hộ nông 
dân ñang gặp khó khăn, nợ vay ngân hàng và vay nóng bên ngoài ñến thời hạn buộc phải trả nhưng 
không có nguồn xoay xở. Mặt khác, giá trị kinh tế khá cao của con tôm sú và bà con nôn nóng muốn làm 
giàu từ nguồn lợi này dù nuôi tôm hiện nay rất bấp bênh, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong khi ñó, nông dân 
trồng mía chưa ñược nhà máy bao tiêu sản phẩm, giá cả bấp bênh, nhất là chưa gắn kết với vùng 
nguyên liệu ñể ñầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống mới chất lượng tốt nhằm giúp 
bà con nâng cao năng suất và sản lượng ñể sản xuất ñạt hiệu quả kinh tế. 

ðược biết, Thới Bình ñã quy hoạch 2 tiểu vùng phát triển sản xuất nông - ngư nghiệp ở phía bắc và 
ngư - nông nghiệp ở phía nam của huyện. Trong ñó, tiểu vùng ngọt hóa phía bắc là phần diện tích phía 
bắc kênh Láng Trâm và phía tây sông Bạch Ngưu bố trí sản xuất lúa 2 vụ, phát triển mô hình lúa - cá 
ñồng, trồng mía nguyên liệu, hoa màu, cây ăn trái và rừng tràm. Trên cơ sở này, huyện quy hoạch ổn 
ñịnh vùng mía nguyên liệu 3.500 ha cung cấp nguyên liệu cho nhà máy ñường Thới Bình và một số nhà 
máy khác trong khu vực. Vì vậy, việc nông dân ñốn hạ mía non, chuyển mục ñích sử dụng ñất trái phép, 
không theo quy hoạch không những gây nguy cơ thiếu mía nguyên liệu trầm trọng cho nhà máy ñường 
Thới Bình có công suất 1.000 tấn mía/ngày trong vụ mùa 2007 mà còn phá vỡ quy hoạch phát triển vùng 
mía, ảnh hưởng bất lợi ñến hệ sinh thái vùng ngọt hoá do xả nước mặn vào nuôi tôm, gây nhiễm mặn 
tràn lan. 

TIN THẾ GIỚI 

SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Tổng quan tình hình S ản xuất ñường mía trên th ế giới niên v ụ 2006/07 



 110 

Sản lượng ñường mía trên thế giới trong niên vụ 2006/07 cao hơn ñáng kể so với dự báo lúc ñầu vụ, 
chủ yếu do sản lượng của Ấn ðộ tăng mạnh. Tổng sản lượng ñường mía trên thế giới nay ñược ước tính 
ñạt 130,1 triệu tấn so với 109,2 triệu tấn của vụ trước. Cái mà các nhà sản xuất và xuất khẩu ñường sợ 
nhất là giá xăng hay dầu thô giảm mạnh, làm cho các nhiên liệu sinh học như ethanol trở nên kém hấp 
dẫn và ñẩy một khối lượng lớn mía sang sản xuất ñường, làm cho giá ñường giảm sút trong một thời kỳ 
dài hơn. theo logic này, giá ñường trên thị trường New York ñã giảm mau chóng từ 18,29 cents/lb trong 
tháng Tư năm ngoái xuống ñến 11,05 cents trong tháng Sáu 2007. Vì thế nhu cầu về cồn ethanol 
ñình trệ hoặc giá dầu thấp ñều khiến cho các nhà nhập khẩu ñường lâm vào hoàn cảnh khó khăn 
hiện tại. Lí do ñằng sau sự giảm giá ñường trên thế giới ñơn giản là do cung ứng dư thừa. 

Trong tổng sản lượng ñường mía ñược ước tính  cho niên vụ 2006/07, châu Phi chiếm 9,2 triệu tấn 
(7%), Bắc và Trung Mỹ 15,0 triệu tấn (12%), Nam Mỹ 40,2 triệu tấn (31%), Châu Á 60,4 triệu tấn (46%) 
và Châu ðại Dương 5,3 triệu tấn (4%). 

Châu Á  

Sản lượng ñường mía của Châu Á ước tính ñạt hơn 60 triệu tấn so với 45,0 triệu tấn của năm ngoái. 
Trung Quốc, Pakixtan, Thái Lan và Ấn ðộ ñều có thể thu hoạch cao, trong ñó, riêng Ấn ðộ chiếm 60% 
phần sản lượng tăng. 

Ấn ðộ năm nay gây ngạc nhiên cho mọi người. ðầu vụ 2006/07, công nghiệp ñường Ấn ðộ vẫn chỉ 
dự ñoán sản lượng 25 triệu tấn. Thực tế, con số này ñã lên ñến hơn 30 triệu tấn, vượt xa nhu cầu trong 
nước là hơn 21 triệu tấn. Chính phủ nay ñang ra sức giảm nhẹ khó khăn cho các nhà sản xuất ñường và 
các nhà trồng mía bằng cách tài trợ cho dự trữ ñệm 5 triệu tấn và thúc ñẩy xuất khẩu. Các chuyên gia 
cũng dự báo về việc Ấn ðộ có thể xây dựng một kho dự trữ ñường chỉ ñể xuất khẩu. Dự trữ này sẽ bảo 
ñảm rằng Ấn ðộ tôn trọng những cam kết xuất khẩu của họ cho dù họ phải nhập khẩu ñường ñể bù ñắp 
sản lượng thiếu hụt trong nước, Chính phủ cũng có kế hoạch cho phép sản xuất cồn ethanol từ nước 
mía ñể làm cho ngành sản xuất này hấp dẫn hơn và như vậy cũng giảm các tồn kho ñường. Cho ñến 
nay người ta mới chỉ ñược phép sản xuất cồn từ rỉ ñường. Nguyên liệu này ñược coi như một phụ phẩm. 
Chính phủ cũng ñang xem xét cho tăng mức ñộ ethanol trong xăng lên 10% so với 5% hiện nay. Mặc dù 
tất cả cố gắng làm giảm nhẹ vấn ñề tư thừa, công nghiệp ñường vẫn ñối mặt với những vấn ñề tài chính 
nghiêm trọng báo trước sự  ñảo ngược (downswing) sắp tới trong chu kì sản xuất. Chính phủ phải thay 
ñổi chính sách về ñường của mình ñể loại trừ những chuyển ñộng xẩy ra theo chu kì có hại trong sản 
xuất ñường. 

Sản lượng ñường ở Pakixtan từ trên 4 triệu tấn trong vụ 2003/04, ñã tụt xuống 3,3 triệu tấn trong vụ 
2005/06, dẫn ñến phải nhập khẩu ñể ñáp ứng nhu cầu trong nước. Sản lượng ñường ñược phục hồi lên 
3,8 triệu tấn vụ tiếp theo. Sản lượng mía cho vụ 2007/08 ñược dự báo là 56 triệu tấn, so với 54 triệu tấn 
của vụ 2006/07 nhờ tăng ñược diện tích và năng suất mía, kết quả là do giá cả khá hơn và các dịch vụ 
khuyến nông của các nhà máy ñường. 

Sản xuất ñường của Thái Lan vụ 2006/07 ñã chấm dứt với sản lượng 7 triệu tấn ñường, tăng từ 5,1 
triệu tấn của vụ trước. Tổng lượng mía ñưa vào ép ñạt 63,798 triệu tấn, so với 46,690 triệu tấn trong vụ 
2005/06, nhờ ñó ñã làm cho công nghiệp ñường Thái Lan phục hồi, trở thành một trong những nước 
xuất khẩu hàng ñầu của Châu Á. 

Tuy nhiên, có hai vấn ñề tồn tại là chất lượng của ñường Thái và sự xuất hiện của Ấn ðộ như một 
nhà cạnh tranh mới. Dự báo sản lượng mía sẽ tiếp tục tăng trong 2007/08 do  năng suất cao hơn nhờ 
thời tiết thuận lợi. 

Hiện nay Inñônêxia là một trong những nhà nhập khẩu nhieeuf ñường nhất trong khu vực; nhưng tình 
trạng này liệu sẽ kéo dài bao lâu nữa? Chính phủ ñã không từ bỏ mục tiêu tự cung tự cấp ñường vào 
năm 2009. ðã ñạt ñược một vài tiến bộ, với sản lượng ñường của vụ 2006/07 là khoảng 2,5 triệu tấn, 
tăng so với 1,8 triệu tấn trong vụ 2003/04. Chính phủ lập ra một quĩ 5 tỷ USD ñể trẻ hoá các nhà máy 
ñường già mua. Chỉ có 10 ñến 20 nhà máy dưới 10 tuổi. ðể hỗ trợ quá trình trẻ hoá, chính phủ có ý ñịnh 
mời các nhà ñầu tư Trung Quốc và Arập  Sauñi. Trong vụ 2007/08 có bước lùi vì thời tiết không thuận lợi 
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có thể bất lợi cho việc tăng thêm sản lượng. Tuy vậy, những cố gắng lâu dài ñể hiện ñại hoá và phát triển 
ngành có thể ñem lại kết quả làm nản lòng các nhà xuất khẩu ñường sang lnñônêxia. 

Sản lượng ñường mía của Philippin ñạt 2,3 triệu tấn trong vụ 2006/07, nhiều hơn vụ trước chút ít. Kết 
quả này là cần thiết ñể thoả mãn nhu cầu trong nước giúp cho nước này có thể xuất khẩu 120.000 tấn 
ñường ra các thị trường ngoài Mỹ. Sản lượng mía sẽ tiếp tục tăng trong vụ 2007/08 trong khi sản lượng 
ñường lại không cần thay ñổi. Số lượng mía dư thừa sẽ dùng ñể cung ứng cho các nhà máy cồn mới sẽ 
bắt  ñầu ñi vào sản xuất trong vụ tới. Trong tháng Giêng 2007, Philippin ñã thông qua Luật Nhiên liệu 
Sinh học yêu cầu hỗn hợp 5-10% ethanol trong tất cả xăng bán trong nước, bắt  ñầu từ  2009. 

Sản lượng ñường của Việt Nam ñã tăng mạnh lên 1,2 triệu tấn trong niên vụ 2006/07. Sản lượng có 
thể tăng thêm trong vụ 2007/08, do vậy không cần nhập khẩu lớn. Trong vụ 2005/06 sản lượng không  
ñủ ñáp ứng nhu cầu trong nước nên phải nhập khẩu qua ñường hợp pháp và bất hợp pháp. ðường Thái 
Lan rẻ ñược ñưa lậu qua Campuchia vào miền Nam Việt Nam. Mặc dù có một số khó khăn trong quá 
khứ, Việt Nam ñã chính thức ñề ra mục tiêu tăng sản lượng ñường lên 2,1 triệu tấn vào năm 2020 từ 
300.000 ha diện tích trồng mía. Chính phủ cam kết sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng, và thuỷ lợi cho cây mía, 
triển khai nghiên cứu ủng hộ việc chuyển giao công nghệ và giúp các công ti ñường quảng bá thương 
hiệu. 

Trung và B ắc Mỹ 

Dự báo sản lượng ñường mía ở Trung và Bắc Mỹ sẽ tăng lên 15,0 triệu tấn so với 14,1 triệu tấn của 
năm ngoái. Nhà sản xuất lớn nhất là Mêhicô, tiếp theo là Mỹ, Goatêmala và Cuba ñứng thứ tư. 

Cuba ñã hi vọng niên vụ này sẽ mở ra một thời ñại mới cho ngành ñường, một ngành công nghiệp 
quan trọng, sau 15 năm suy thoái từ 8 triệu tấn trong 1990/91 xuống còn 1,3 triệu tấn trong vụ 2005/06, 
là một  kỷ lục thấp nhất. Với giá ñường tăng trong 2 năm 2005 và 2006, chính phủ ñã quyết ñịnh tái ñầu 
tư  cho ngành ñường vào năm ngoái sau khi ñã ñóng cửa hơn một nửa số nhà máy ñường trong cả 
nước và giảm 60% diện tích mía. Lần ñầu tiên trong nhiều năm ñã ñưa vào khối lượng lớn phân bón, 
thuốc diệt cỏ và các ñầu vào khác. Giá mía ñược cải thiện nhiều với hi vọng làm tăng sản lượng. Kế 
hoạch ñề ra sản lượng ñường ñạt 1,5 ñến 1,6 triệu tấn nhưng ñã không thực hiện ñược. Những thiếu sót 
trong quản lí và thời tiết xấu ñã làm giảm thêm sản lượng xuống chỉ còn hơn 1 triệu tấn. ðiều này có 
nghĩa là Cuba phải nhập khẩu ñể ñáp ứng nhu cầu trong nước 700.000 tấn cộng với các hợp ñồng xuất 
khẩu. Các nguồn tin công nghiệp còn cho biết rằng khó mà chế biến mía với chi phí có thể chấp nhận 
ñược như hiện nay ở Cuba. 

ở Mỹ, sau vụ thu hoạch mía giảm sút do thời tiết, chỉ ñạt 2,7 triệu tấn ñường mía trong vụ 2005/06. 
Trong 2006/07, sản lượng ñường mía ước ñạt 3,2 triệu tấn. Sản lượng trên sẽ  tăng nhẹ lên 3,4 triệu tấn 
trong vụ 2007/08 vì cả hai bang Plorida và Louisina ñều sản xuất nhiều hơn. Bộ Nông nghiệp Mỹ cho 
rằng sản lượng ñường mía sẽ còn tăng nữa, ñến 3,8 triệu tấn vào năm 2017. ðiều này tuy nhiên cũng sẽ 
phụ thuộc vào chính sách về ñường của Mỹ trong tương lai. 

Sản lượng ñường của Mêhicô trong vụ 2006/07 vẫn ñạt như vụ trước là 5,4 triệu tấn. Dự báo vụ 
2007/08 sản lượng có thể sẽ tăng do diện tích mía tăng. Vào tháng 4/2007, chính phủ ñã ñề ra Chương 
trình Quốc gia về ðường (Pronac), có những kế hoạch xây dựng ngành ñường bền vững và cạnh tranh 
hơn ñể ñối phó với sự mở cửa ñầy ñủ của NAFTA ñối với thị trường các chất ngọt nhân tạo vào 2008. 
Mục tiêu chung của chương trình là hình thành một tổ hợp công nông nghiệp có sức cạnh tranh hơn ñể 
có thể cạnh tranh thành công với các chất ngọt nhân tạo và các nhiên liệu sinh học trên thị trường 
Mêhicô và Mỹ vào năm 2012 bằng những sản phẩm có chất lượng, bền vững và có lãi. Trong 5 năm, sản 
lượng ñường sẽ tăng khoảng 1 triệu tấn. Hiện nay, Mêhicô sản xuất ñường rất ñắt, với giá mía cao và 
nhiều nhà máy ñường không có hiệu quả. Diện tích trung bình của một trại mía ở Mêhicô là 10 acres 
(acre = 0,4 ha), trong khi ở Mỹ là hơn 1000 acres. Các chủ nhà máy ñường ở Mêhicô ñều muốn giảm chi 
phí về mía; ở ñây người trồng mía ñược hưởng giá ưu ñãi cao hơn các nước khác như Braxin và 
Goatêmala. Tuy nhiên, ñiều này sẽ vấp phải sự chống ñối kịch liệt của nhiều nhà trồng mía với qui mô 
nhỏ. 
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Goatêmala ñã tăng sản lượng ñường vụ 2006/07 lên 2,2 triệu tấn so với 1,9 triệu tấn của vụ trước và 
vẫn muốn duy trì ñà tăng này trong năm 2007/08. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu của nước này là 
Canaña, Mỹ và Hàn Quốc. 

Nam Mỹ. 

Ước tính sản lượng ñường mía của Nam Mỹ vụ này ñạt 40 triệu tấn, tăng so với 35,1 triệu tấn của vụ 
trước. Phần tăng này chủ yếu do sản lượng cao hơn của Braxin. 

Vấn ñề ñối với Braxin là có bao nhiều mía sẽ ñược chế biến thành ñường và bao nhiều thành cồn 
ethanol. Với vùng Trung Nam (CS), nơi có sản lượng mía cao nhất nước (371,3 triệu tấn trong 2006/07), 
ước tính có 53-54% sản lượng mía ñược chuyển thành ethanol và phần còn lại dành cho sản xuất 
ñường. Năm ngoái, chỉ có 50,1% lượng mía của cả nước ñược ñưa vào sản xuất ethanol. 

Trong bất cứ trường hợp nào, với sản lượng mía lớn hơn sẽ làm cho sản lượng ñường tiếp tục tăng, 
với dự báo lên 5-6%. Với giá ñường và ethanol giảm và cung ứng dồi dào, chính phủ ñã quyết ñịnh tăng 
tỉ lệ ethanol trong xăng lên 23 ñến 25% từ ngày 01/7/2007 với hi vọng sẽ ổn ñịnh ñược giá ethanol. 

Argentina sản xuất ñược 2,5 triệu tấn ñường trong vụ 2006/07, tăng so với 2,2 triệu tấn năm ngoái, 
dự báo sẽ tăng lên ñến 2,7 triệu tấn vụ 2007/08. Nhờ thời tiết tốt, thu nhập ñược cải thiện từ giảm giá 
ñồng peso và giá ñường trên thế giới hấp dẫn vào 2006, các nhà máy và những  người sản xuất mía ñã 
tiếp tục ñầu tư  vào mở rộng sản xuất có hiệu quả. ở tầm mức trang trại, nhiều nhà sản xuất ñã ñổi mới 
các cánh ñồng mía của họ, ứng dụng các giống mới có năng suất cao. Họ cũng quản lí tốt các ñồng mía 
với các mức bón phân tối ưu và dùng các hoá chất nông nghiệp ñể trừ cỏ và kiểm soát các sinh vật hại. 
Các nhà máy cũng ñã ñầu tư  nhiều ñể cải tiến năng suất. Tuy nhiên, tình tình ñã thay ñổi bất lợi vì các 
chi phí sản xuất tăng nhiều mà giá ñường lại thấp hơn. 

Sản lượng ñường mía của Pêru năm 2006/07 lên ñến 885.000 tấn từ 805.000 tấn của năm trước nhờ 
các ñiều kiện thời tiết tốt, ñầu tư  mạnh vào các ñồn ñièn mía mới và tăng hiệu quả của các nhà máy 
ñường. Tiến bộ này khiến Pêru có thể tự túc về ñường vào năm 2009. Sản xuất ethanol từ mía là một 
trong những li do giải thích sự tăng ñầu tư vào công nghiệp ñường. ước tính có khoảng 7,8% xăng và 
5% ñiêzen có thể ñược thay thế bằng ethanol. 

Ước tính sản lượng ñường vụ 2006/07 của Côlômbia là 2,5 triệu tấn, ít thay ñổi so với năm trước. 
Sản lượng ñường bị chững lại do nhu cầu về ethanol tăng nhiều mà ñất trồng mía lại bị hạn chế. Ethanol 
ñược sản xuất trong 5 nhà máy cồn của các chủ nhà máy ñường lớn với công suất hiện nay là 1,1 triệu 
lít/ngày. Sản lượng này cung cấp ñược 60% tổng nhu cầu thay thế 10% xăng. ðể bù ñắp 40% còn lại, 
nước này có kế hoạch sản xuất ethanol từ khoai mì và số mía hiện nay ñược dùng ñể sản xuất ñường 
không li tâm (panela). 

Châu Phi  

Ước tính tổng sản lượng ñường mía của châu Phi là 9,2 triệu tấn, thấp hơn so với 9,3 triệu tấn của vụ 
trước. Hai nước sản xuất lớn nhất là Ai Cập và Nam Phi. Các nước sản xuất nhỏ hơn, nhưng lại có quan 
hệ chặt chẽ với EU là Mauritius, Mozambic và Sudan. 

Diện tích mía và sản lượng ñường mía của Ai Cập ổn ñịnh và không mong có sự thay ñổi. Vì ñất ñai 
và nguồn nước ñều bị hạn chế, nên mục tiêu của công nghiệp ñường là giữ ổn ñịnh diện tích mía. Vì vậy 
mọi sự tăng sản lượng ñều phải ñi từ năng suất cao hơn. 

Ở Nam Phi, ñối với niên vụ 2007/08, thời tiết ban ñầu thuận lợi và sản lượng có thể ñạt từ 2,2 triệu 
tấn của vụ 2006/07 tăng lên ñến 2,5 triệu tấn, mặc dù một số diện tích mía bị hư hại vì nóng ẩm. Giá 
ñường trên thế giới giảm cũng là một vấn ñề ñối với công nghiệp ñường nước này. Chính phủ Nam Phi 
ñã coi nhiên liệu sinh học như một ngành công nghiệp then chốt bởi vì nó có tiềm năng tạo việc làm và 
làm cho ñất nước giảm phụ thuộc vào dầu mỏ. Tuy nhiên, vấn ñề là sản xuất ethanol bằng những 
nguyên liệu. 
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Sản lượng ñường mía vụ 2006/07 của Suñăng có thể ñạt 790.000 tấn, không thay ñổi nhiều so với 
năm ngoái. Suñăng có những kế hoạch lớn ñể mở rộng công nghiệp ñường. Dự án lớn nhất trong các 
dự án mới là Eljazeera có mục tiêu sản xuất hàng năm 2,9 triệu tấn ñường và 250 triệu lít cồn ethanol. 
Sản lượng dư thừa sẽ có thể ñược bán sang các nước Arập, châu Phi. Ngoài ra vì là nước chậm phát 
triển, Su ñăng ñược tự do tiếp cận các thị trường EU từ 2009. 

Châu ðại Dương  

Ước tính sản lượng ñường mía vụ 2006/07 của châu ðại Dương ñạt 5,3 triệu tấn, thấp hơn so với 5,7 
triệu tấn của vụ trước. Nước sản xuất chủ chốt là Ôxtrâylia ñang phải ñối mặt với nhiều khó khăn. Vụ mía 
2006/07 bị ảnh hưởng bất lợi bởi cơn bão nhiệt ñới Larry, mưa nhiều và bệnh than, nấm. Hậu quả là sản 
lượng ñường từ 5,4 triệu tấn của vụ trước nay giảm xuống còn 5 triệu tấn và dự báo vụ 2007/08 sẽ phục 
hồi lên 5,3 triệu tấn. Công nghiệp ñường Ôxtrâylia chịu một thách thức mạnh bởi sự tăng giá của ñồng 
tiền ñịa phương so với ñồng USD (8,05% giữa tháng 5/2006 và 2007) và sự giảm giá ñường thô trên thế 
giới. Nguồn tin công nghiệp nói rằng với giá ñường thô trên thế giới thấp hơn 10 cents/lb, nhiều nhà máy 
hầu như không có lãi. Diện tích mía không ngừng bị mất mát do sự xâm lấn của ñô thị hoặc sử dụng vào 
việc khác như sản xuất gỗ xẻ hay trồng các cây khác. Những người trồng mía coi sản xuất ethanol như 
một lối thoát và mong sẽ tăng mạnh trong ngắn và trung hạn. Tuy vậy, không phải cây mía mà hạt ngũ 
cốc sẽ là nguyên liệu chủ yếu nên ethanol có thể chỉ mang ñến sự bớt căng thẳng ñôi chút cho những 
người trồng mía. 

Viễn Cảnh  

Sự tăng mạnh về sản lượng ñường trong vụ 2006/07 ñã dẫn ñến sự dư thừa lớn, làm cho những 
nước phụ thuộc nhiều vào giá cả thị trường thế giới lâm vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc. Hi vọng 
rằng bất cứ lượng mía dư thừa nào ñều sẽ ñược dùng vào sản xuất ethanol. Sản lượng dư thừa ñã dẫn 
ñến tăng cạnh tranh cho ñầu, ra với Ấn ðộ và Braxin ñang cạnh tranh dành thị phần ở Trung và Cận 
ðông. Giá ñường thấp hơn các chi phí sản xuất sẽ không tránh ñược ảnh hưởng ñến sản xuất. ðối với 
niên vụ 2007/08, ít ra cũng có ñôi chút hi vọng bớt căng thẳng nếu thời tiết giúp cho các nước xuất khẩu 
ñường. Những số liệu hiện nay cho thấy sản lượng ñường mía có thể tăng thêm 7 ñến 8 triệu tấn trong 
khi ñường củ cải lại có thể giảm 2-3 triệu tấn. Tuy nhiên, ngay cả khi sản lượng thấp hơn nhu cầu do các 
ñiều kiện thời tiết không thuận ở những khu vực trồng mía chủ yếu thì các tồn kho dự trữ dồi dào sẽ 
ngăn chặn ñược giá ñường tăng mạnh như ñã xẩy ra ñầu năm 2006.  

(Theo F.O. Licht’s Inteirnational Sugar and Sweetener Report, No. 20/03.07. 2007) 

TIN VẮN 

Giá ñường gi ảm xu ống mức th ấp nh ất trong 2 n ăm qua  

Giá ñường ñã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm qua là 273,5 USD/tấn trên thị trường Luân ðôn 
ngày 17/8. 

Nhà phân tích Jim Cassidy thuộc Fimat cho biết giá ñường trắng kỳ hạn ñã giảm mạnh do các hoạt 
ñộng bán tháo trên các thị trường cổ phiếu toàn cầu làm xói mòn hầu hết các thị trường hàng hóa, trong 
ñó có thị trường ñường. 

Ngoài ra, nguồn cung dư thừa cũng gây thêm sức ép giảm giá lên thị trường giao dịch ñường thế giới 
trong tuần qua. ðường trong tình trạng dư cung ở khắp mọi nơi, từ nước sản xuất ñường hàng ñầu thế 
giới như Braxin, nước tiêu thụ ñường nhiều nhất thế giới là Ấn ðộ, ñến Nga, nước nhập khẩu ñường 
hàng ñầu và Thái Lan- nước xuất khẩu ñường chủ chốt trên thị trường. 

Tại LIFFE, giá ñường trắng giao tháng 10/07 ñã giảm xuống 280,50 USD/tấn trong phiên ngày 17/8, 
so với mức 281 USD/tấn tuần trước ñó. Giá ñường thô giao tháng 10/07 tại NYBOT cũng giảm xuống 
9,37 xu Mỹ/lb trong phiên cuối tuần ngày 17/8, so với mức 9,54 xu Mỹ/lb tuần trước ñó. (AFP, 
20/8/2007) 
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Nhập kh ẩu ñường thô 6 tháng ñầu năm của Nga tăng 20,8%  

Nhập khẩu ñường thô của Nga 6 tháng ñầu năm nay vào khoảng 2 triệu tấn, tăng 20,8% so với cùng 
kỳ năm trước. 

nhập khẩu ñường của nước này ñã tăng lên từ ñầu năm nay do tâm lý lo ngại về mức thuế theo mùa 
vụ cao hơn. Ngành ñường nước này ñang tiến hành vận ñộng hành lang ñể cố gắng gây sức ép với 
chính phủ chấp nhận mức thuế quan 220 USD/tấn trong giai ñoạn từ tháng 1 ñến tháng 5/2008 và tháng 
12/2008. 

Trong khi ñó nhập khẩu ñường trắng 6 tháng ñầu năm nay tăng 1,8% lên mức 59.300 tấn.  

Trong khi giá trị nhập khẩu ñường thô 6 tháng ñầu năm của Nga giảm xuống mức 631 triệu USD thì 
giá trị nhập khẩu ñường trắng giai ñoạn này của Nga lại tăng lên mức 28,6 triệu USD. ðược biết giá trị 
nhập khẩu ñường thô nửa ñầu năm ngoái của Nga là 700,8 triệu USD, giá trị nhập khẩu ñường trắng là 
26,1 triệu USD. Dưới ñây là số liệu nhập khẩu ñường 6 tháng của Nga.   

6 tháng ñầu năm 2007 6 tháng ñầu năm 2006 Chỉ tiêu  
Tấn Triệu USD Tấn Triệu USD 

ðường thô 1994800 631 1651100 700.8 
Non- CIS 1994800 631 1651100 700.8 
CIS 0 0 0 0 
ðường trắng 59300 28.6 58200 26.1 
Non- CIS 27900 13.6 20700 10.5 
CIS 200 0.5 200 0.4 

(AFP, 16/8/2007) 

"n ð�: xuất kh ẩu ñường thô t ăng m ạnh  

Tuy chỉ còn 2 tháng nữa là bước sang vụ ñường mía mới nhưng Ấn ðộ vẫn ñang ñẩy mạnh hoạt 
ñộng xuất khẩu ñường thô. Tính ñến cuối tháng 7/2007, Tổng Công ty Xuất nhập khẩu ðường của Ấn ðộ 
(ISEC) ñã ký hợp ñồng xuất khẩu ñường thô ở mức kỷ lục 535.000 tấn, cung ứng trong vụ 2007/2008 
(tháng 10/2007 - tháng  9/2008). 

ðược biết, trong tháng 6/2007, ISEC ñã ký hợp ñồng xuất khẩu 235.000 tấn ñường thô với nhà máy 
ñường Al-Khaleei ở Dubai với giá 246,5 USD/tấn, giao hàng trong giai ñoạn tháng 12/2007 - 3/2008. 

Ngày 25/7 vừa qua, ISEC lại ký tiếp 2 hợp ñồng xuất khẩu ñường thô với tổng khối lượng 300.000 
tấn, trong ñó 200.000 tấn với Al-khaleej và 100.000 tấn với Cargill, giao trong giai ñoạn tháng 12/2007 - 
4/2008. 

Các hợp ñồng ñược ký kết trên của ISEC có thời gian giao từ tháng 12/2007 ñến tháng 4/2008, nên 
sẽ nhận ñược trợ cấp vận chuyển từ Chính phủ Ấn ðộ với mức 1.350 Rs/tấn (ñối với các nhà máy ñặt tại 
vùng duyên hải) và 1.450 Rs/tấn (ñối với các nhà máy ngoài vùng duyên hải). 

Theo nhận ñịnh của Chủ tịch Hiệp hội các Nhà máy ðường Ấn ðộ, trong những năm tới, xuất khẩu 
ñường thô của nước này có thể sẽ còn ñạt cao hơn khi có một thị trường tiềm năng 6 triệu tấn/vụ ở các 
nước láng giêng gồm Dubai,  lran và Bangladesh – hiện ñang ñược thống trị bởi ñường Braixin. Xét về 
chất lượng, ñường Ấn ðộ không hề thua kém ñường Braxin. Hơn thế nữa, Ấn ðộ còn có ưu thế về cước 
phí khi bán ñường cho các quốc gia láng giềng này. (Xinhua, 18/8/07)   

Ấn ðộ sửa ñổi lu ật trợ cấp cước phí v ận chuy ển xu ất kh ẩu ñường  
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Theo Bộ Lương thực Ấn ðộ, Chính phủ nước này ñã quyết ñịnh sửa ñổi luật trợ cấp phí vận chuyển 
ñối với các nhà máy ñường nội ñịa ñang có nhu cầu xuất khẩu ñường.  

Tháng 4/07, Chính phủ ñã tuyên bố rằng các nhà máy ñóng tại khu vực ven biển Ấn ðộ sẽ nhận ñược 
một mức trợ cấp vận chuyển là 1.350 rupi (33,3 USD)/tấn, còn các nhà máy ở miền bắc sẽ nhận ñược 
mức trợ cấp là 1.450 rupi/tấn.  

Tuy nhiên trong thông báo mới ra ngày 27/7, Chính phủ cho biết các công ty xuất khẩu bằng ñường 
bộ hoặc ñường sắt sang các nước láng giềng như Nêpan và Bănglañét sẽ ñược trả chi phí thực tế hoặc 
theo mức trợ cấp trước ñây, mức nào thấp hơn sẽ ñược tính.  

Các quan chức thương mại cho biết, Chính phủ quyết ñịnh sửa ñổi luật là do phần lớn trường hợp chi 
phí xuất khẩu bằng ñường bộ hoặc ñường sắt sang các láng giềng thường thấp hơn mức trợ cấp ñã 
ñịnh. (Xinhua, 15/8/2007) 

Xuất kh ẩu ñường Braxin gi ảm 11% trong tháng 7/07  

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Braxin, trong tháng 7 vừa qua nước này ñã xuất khẩu ñược 1,89 
triệu tấn ñường, giảm 11% so với 2,13 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. ðược biết, tổng khối lượng ñường 
xuất khẩu trong tháng 6/07 là 1,7 triệu tấn.  

Vùng sản xuất chính Trung Nam Braxin chiếm 85% sản lượng của cả nước hiện ñang trong giai ñoạn 
thu hoạch một vụ mía ñường bội thu nữa. Trong khi ñó, vùng ðông Bắc sẽ bắt ñầu vụ thu hoạch vào 
tháng 9 tới.  

ðược biết Braxin là nước sản xuất và xuất khẩu ñường lớn nhất thế giới. Dưới ñây là bảng số liệu về 
tình hình xuất khẩu ñường thô và ñường tinh luyện trong tháng 7 vừa qua, có so với tháng trước và cùng 
kỳ năm ngoái. 

ðơn vị: Tấn 

Loại ñường  Tháng 7/2007  Tháng 6/2007  Tháng 7/2006  
ðường thô      1.243.600    1.242.600   1.560.200 
ðường tinh luyện  651.100      459.100     571.500 
Tổng cộng  1.894.700   1.701.700   2.131.700  

(AP, 14/8/2007) 

Mỹ tăng h ạn ng ạch nh ập kh ẩu ñường  

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ñã tăng hạn ngạch nhập khẩu ñối với ñường ñặc sản trong năm tài khoá 
2007 thêm 20000 tấn, quy thô nhằm giải quyết tình trạng thâm hụt do nhu cầu gia tăng về những sản 
phẩm hữu cơ.  

Mức tăng thêm này sẽ ñưa hạn ngạch nhập khẩu ñường ñặc sản trong năm 2007 lên 80.406 tấn quy 
thô (STRV). Theo luật ñịnh, USDA sẽ phải xem xét tình trạng thâm hụt trong nước ñể ñiều chỉnh lượng 
nhập khẩu. 

USDA cho biết sẽ không có thay ñổi nào lớn về khối lượng phân bổ hạn ngạch chung trong năm tài 
khoá 2007. Tổng lượng phân bổ hiện nay là 8,75 triệu STRV.  

ðược biết, chương trình ñường ñòi hỏi USDA phải ñiều chỉnh cung cầu bằng cách dự ñoán khối 
lượng sản phẩm trên thị trường. Mỗi năm USDA trừ lượng nhập khẩu theo các thoả thuận thương mại, 
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phần còn lại do các nhà sản xuất trong nước cung ứng hoặc trên tổng lượng phân bổ. USDA cũng cho 
biết sẽ phân bổ lượng ñường kinh doanh trong năm tài khoá 2008 bắt ñầu từ 1/10. (AP, 10/8/2007) 

Ethiopia nh ập kh ẩu ñường do s ản lượng n ội ñịa giảm  

Ethiopia ñã nhận chuyến hàặng ñầu tiên với khối lượng 14.000 tấn trong tổng khối lượng 36.000 tấn 
ñường thô ñã ñt mua hồi ñầu năm nay nhằm bù ñắp thiếu hụt sản lượng ñường nội ñịa do ảnh hưởng 
của mưa. Chuyến hàng nhập khẩu ñầu tiên này ñã ñược Ethiopia mua với mức giá 331USD/tấn. ðược 
biết, chuyến hàng thứ 2 với khối lượng 22.000 tấn ñược mua với giá 339 USD/tấn sẽ nhận vào thời gian 
tới trong niên vụ 2007/08.    

Hiện nay Ethiopia ñang có 3 bang trồng mía, với tổng khối lượng hàng năm vào khoảng 260.000 tấn 
và ñang ñược mở rộng ñể ñáp ứng cho nhu cầu ñường trong nước ngày càng tăng.  

Do tốc ñộ ñô thị hoá diễn ra nhanh chóng, ñã cho nhu cầu về ñường tăng ñột ngột, cộng với ñiều kiện 
giao thông thuận lợi ñã giúp cho nông dân bán ñược giá hơn ñã kích thích họ trồng mía. 

Các nông dân nghèo nước này trước kia thường sử dụng muối và mật ong ñể uống cùng cà phê, 
nhưng bây giờ họ thích dùng ñường hơn. Kết quả là, thay vì nhu cầu về ñường của Ethiopia mấy năm 
trước ñây chỉ vào khoảng 190.000 tấn/năm, giờ ñây ñã tăng lên mức 300.000 tấn/năm, vượt xa so với 
cung trong nước. ðể giải quyết tình trạng này, chính phủ Ethiopia ñã ưu tiên cho tăng sản lượng ñường 
với mục tiêu này sản lượng ñường của Ethiopia ñược kỳ vọng sẽ ñạt khoảng 600.000 tấn vào niên vụ 
2007/08. (Reuters, 21/08/2007) 

Về 
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TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 9 - 2007 

TIN TRONG NƯỚC 

Tình hình s ản xu ất, kinh doanh Mía ñường tháng 9 và 3 quý n ăm 2007 

Trên thị trường ñường thế giới, giá ñường tuy có thời ñiểm tăng nhưng nhìn chung xu hướng giảm trong 
tháng do nguồn cung từ vụ 2006-2007 và vụ 2007-2008 ñược dự báo thừa, ñặc biệt nguồn cung tăng 
cao từ hai nước xuất khẩu ñường lớn là Thái Lan và Braxin cùng với nhu cầu nhập khẩu ñường của Nga 
giảm mạnh. Tại Luân ðôn ñường trắng giao tháng 10/2007 từ 278,7 USD/tấn (30/8) giảm xuống 274,5 
USD/tấn (18/9). Thị trường ñường thế giới năm nay do nguồn cung thừa nên giá ñường giảm mạnh so 
với năm 2006: tại Luân ðôn ñường trắng từ 337 USD/tấn (1/1/2007) giảm xuống còn 274,5 USD/tấn 
(18/9). Dự báo giá ñường thế giới các tháng cuối năm ổn ñịnh ở mức thấp. 

Trong nước, tháng 9 ñã có 5 nhà máy ñường ở ðBSCL bước vào vụ sản xuất ñường 2007-2008. Sản 
lượng mía ép 171.500 tấn, sản lượng ñường 11.000 tấn. Giá mua mía nguyên liệu 350.000-370.000 
ñ/tấn tại ruộng. Giá mua mía tại Nhà máy là 450.000-460.000 ñ/tấn. 

Trong 9 tháng ñầu năm do sản lượng ñừong vụ 2006-2007 ñáp ứng ñược nhu cầu (ước sản lượng 
ñường là 1,244 triệu tấn, tăng 37% so với niên vụ trước), trong ñó ñường công nghiệp là 1,144 triệu tấn, 
tăng 51,7% so với niên vụ trước), cộng với giá thu mua mía thấp hơn so với niên vụ trước (chỉ ở mức 
350.000 - 400.000 ñ/tấn) và giá ñường thế giới giảm nên giá ñường trong nước năm nay ở mức thấp 
hơn 1.000-2.000 ñ/kg so với cùng kỳ. 

Trong tháng 9, tuy nhu cầu tiêu thụ ñường tăng cao, nhưng do nguồn cung ñường dồi dào nên giá bán 
buôn ñường giảm 200-250 ñ/kg. Giá bán buôn ñường tại các trung tâm bán buôn ngày 20/9 (giá thanh 
toán): ñường kính trắng 6.300-6.900 ñ/kg, ñường tinh luyện 6.800-7.200 ñ/kg, ñường vàng 6.600-6.800 
ñ/kg, giá bán lẻ ñường trên thị trường khá ổn ñịnh, ñường tinh luyện ở mức 8.500 – 10.000 ñ/kg. 

Thời gian tới, các nhà máy ñường còn lại tại khu vực ðồng Bằng Sông Cửu Long, Tây Nguyên và phía 
Bắc sẽ vào vụ sản xuất, lượng ñuờng sản xuất ra sẽ dồi dào và Vụ sản xuất mía ñường 2008-2009 ñược 
nhận ñịnh là ñược mùa, nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Bộ Công Thương, 
Tổng Cục Hải quan chỉ ñạo các ñịa phương, nhất là các ñịa phương có biên giới tăng cường công tác 
quản lý thị trường, chống ñường nhập lậu. ðồng thời, Hiệp Hội mía ñường Việt Nam cũng bàn bạc với 
các nhà máy ñể nghiên cứu giá mua mía trên cơ sở ñảm bảo lợi ích của nông dân và nhà máy, nghiên 
cứu giá bán ñường hợp lý ñể bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, người tiêu dùng và các nhà sản xuất chế 
biến thực phẩm dùng ñường làm nguyên liệu, tăng cường ñóng gói ñường ñể bán lẻ, góp phần bình ổn 
thị trường. 

Cà Mau: Chờ bán ñấu giá, Nhà máy ñường Thới Bình v ẫn nỗ lực sản xu ất 

Mặc dù trong giai ñoạn chờ bán ñấu giá nhưng Nhà máy ñường Thới Bình (Cà Mau) vẫn nỗ lực sản xuất 
kinh doanh (SXKD) nhằm hạn chế mức thua lỗ. 

Niên vụ 2006 - 2007, so với kế hoạch, sản lượng mía ép của nhà máy ñạt hơn 200.000 tấn, tăng 18,7%; 
chế biến ñường thành phẩm trên 16.000 tấn, tăng 18%; nộp ngân sách Nhà nước 5,2 tỷ ñồng; giải quyết 
công ăn việc làm cho hàng trăm lao ñộng của nhà máy, ổn ñịnh cuộc sống cho hàng ngàn hộ dân trồng 
mía ở Thới Bình và bảo trì ñược máy móc thiết bị, không ñể xuống cấp hư hỏng. ðây là niên vụ mà Nhà 
máy ñường Thới Bình SXKD ñạt hiệu quả cao nhất sau gần 7 năm ñi vào hoạt ñộng. Tuy vậy, ông Thái 
Quang Minh, giám ñốc Nhà máy ñường Thới Bình cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là chưa trả ñược 
vốn ñầu tư xây dựng nhà máy, lãi suất trả cho ngân hàng chiếm một tỷ lệ khá lớn trong lợi nhuận từ 
SXKD của nhà máy hàng năm. Ông Minh cũng tỏ ra khá lạc quan về triển vọng phát triển sắp tới của nhà 
máy nếu hoạt ñộng ổn ñịnh như vụ mùa 2006 - 2007. Vụ mùa 2007 - 2008, nhà máy kết hợp với huyện 
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Thới Bình thành lập Hợp tác xã trồng và bán mía với thành viên tham gia là những nông dân tâm huyết 
với cây mía, có diện tích trồng mía khá lớn. Trên cơ sở ñó tập trung ñầu tư ñồng bộ về cơ sở hạ tầng, 
vốn, kỹ thuật, giống mới, trồng rải vụ và bao tiêu sản phẩm theo phương thức liên kết “4 nhà” nhằm chủ 
ñộng, ổn ñịnh nguồn nguyên liệu cho nhà máy, giúp nông dân sống ñược với cây mía. 

Mùa vụ 2007 - 2008, Nhà máy ñường Thới Bình xây dựng phương án sản xuất với sản lượng mía ép ñạt 
200.000 tấn trở lên; sản lượng ñường thành phẩm thấp nhất là 16 ngàn tấn; nộp ngân sách 5,8 tỷ ñồng. 
ðể hoàn thành chỉ tiêu này, ngoài việc tiêu thụ hết nguồn mía nguyên liệu trong tỉnh, nhà máy phải tìm 
mua khoảng 50.000 tấn mía nguyên liệu ở các tỉnh trong khu vực phục vụ cho sản xuất chế biến. Sở dĩ 
có tình trạng này do một bộ phận nông dân vùng mía nguyên liệu Thới Bình chặt bán hàng trăm ha mía 
non, phá ñất ñể nuôi tôm diễn ra hồi ñầu vụ khá phức tạp. Nguyên nhân bán mía non vì giá mía và 
ñường RS vụ mùa năm 2006 thấp nên nông dân nghi ngại mùa vụ năm nay tiếp tục sụt giảm, sản xuất 
không có lãi, thậm chí thua lỗ; áp lực giá trị kinh tế khá cao của con tôm và muốn làm giàu từ nguồn lợi 
này. Mặt khác, vùng mía Thới Bình 3.500 ha quy hoạch thành vùng nguyên liệu trọng ñiểm phục vụ cho 
Nhà máy ñường Thới Bình nhưng những năm qua chưa ñược ñầu tư phát triển tương xứng. Nông dân 
không chuyển ñổi giống mới có năng suất chất lượng cao, thiếu vốn, hệ thống cơ sở hạ tầng không ñồng 
bộ, nhất là về thuỷ lợi, thuỷ nông nội ñồng nên năng suất mía chỉ ñạt khoảng 60 tấn ñến 70 tấn/ha, chữ 
ñường thấp, người trồng mía lợi nhuận thấp, thậm chí bị thua lỗ. Nhà máy ñường Thới Bình ñã ñược 
UBND tỉnh Cà Mau thống nhất cho bán ñấu giá theo chủ trương của Chính phủ, do thời gian qua nhà 
máy này không thể thực hiện cổ phần hóa. Theo phương án phê duyệt, các tổ chức kinh tế, nhà ñầu tư, 
cá nhân phải cam kết sau khi mua Nhà máy ñường Thới Bình không ñược di dời ñi nơi khác, duy trì và tổ 
chức hoạt ñộng sản xuất chế biến, kinh doanh hiệu quả nhằm giúp nông dân giải quyết ñầu ra cây mía 
ổn ñịnh, tiếp tục phát triển vùng mía nguyên liệu Thới Bình. Phương thức bán ñấu giá công khai gồm: 
bán toàn bộ nhà máy gắn với kế thừa nợ; bán toàn bộ nhà máy không kế thừa nợ và bán tài sản cố ñịnh 
thực tế của nhà máy. Người mua có quyền lựa chọn 1 trong 3 phương thức ñó và tùy theo mỗi phương 
thức mà xác ñịnh giá bán phù hợp, thực hiện thông qua Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ 
Chí Minh. Nhà máy ñường Thới Bình công suất 1.000 tấn mía/ngày tại xã Trí Phải, huyện Thới Bình 
chính thức hoạt ñộng sản xuất vào năm 2000 sau 2 năm thi công với tổng vốn ñầu tư xây dựng hơn 167 
tỷ ñồng. Trong gần 7 năm hoạt ñộng sản xuất, nhà máy luôn rơi vào tình trạng thua lỗ hàng chục tỷ 
ñồng/năm, không trả ñược vốn vay ñầu tư xây dựng và lãi suất phát sinh. Hàng năm, nhà máy vẫn cố 
gắng duy trì sản xuất nhằm giảm thiểu ñến mức thấp nhất việc thua lỗ, máy móc thiết bị hư hỏng xuống 
cấp, tiếp tục tạo việc làm cho công nhân, giữ chân khách hàng, tiêu thụ mía nguyên liệu cho nông dân ñể 
hoạt ñộng thuận lợi sau khi sắp xếp ổn ñịnh lại nhà máy. Việc bán Nhà máy ñường Thới Bình nhằm 
chuyển ñổi sở hữu và hình thức hoạt ñộng của nhà máy, tìm kiếm nhà ñầu tư mới có năng lực quản lý, 
tiềm lực về tài chính và khoa học công nghệ, tổ chức SXKD ñạt hiệu quả./. 

TIN VẮN 

ðồng b ằng sông C ửu Long thu ho ạch trên 13.000 ha mía v ụ sớm 

Niên vụ mía ñường 2007 - 2008, các tỉnh ðồng bằng sông Cửu Long (ðBSCL) trồng ñược hơn 60.000 
ha, trong ñó nhiều nhất là Hậu Giang gần 15.600 ha, Long An 15.000 ha, Sóc Trăng 13.000 ha. Hiện nay, 
trà mía sớm tại hai tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng ñang bắt ñầu thu hoạch với diện tích trên 13.000 ha và 
năng suất ñạt trên 70 tấn/ha. 

Vùng mía nguyên liệu khu vực ðBSCL chiếm 24% về diện tích và khoảng 31% sản lượng mía ñường 
nguyên liệu của cả nước. Vùng trồng mía sớm của tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang tập trung ở các huyện 
Mỹ Tú và Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng), huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang). Với ñịa hình 
trũng thấp, thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt sông Cửu Long. Rút kinh nghiệm từ các vụ 
trước, nông dân trồng mía ñường ñã áp dụng triệt ñể chủ trương “né lũ” bằng các giải pháp như: bố trí 
lịch thời vụ hợp lý, chủ ñộng trong các khâu thủy lợi, làm ñất, thời ñiểm xuống giống, tuyển chọn các 
giống mía ngắn ngày, chín sớm và chữ ñường cao với chu kỳ sinh trưởng tương ñối ngắn, chủ lực là 
giống ROC 16. 

Năm nay các nhà máy ñường khu vực ðBSCL ñã liên kết hình thành mức giá thu mua hợp lý, bảo ñảm 
nông dân có lãi và hợp ñồng bao tiêu sản phẩm nhằm xây dựng vùng nguyên liệu ổn ñịnh. Công ty mía 
ñường Sóc Trăng ñã hợp ñồng bao tiêu trên 80% diện tích mía trong tỉnh, trong ñó huyện Cù Lao Dung 
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(tỉnh Sóc Trăng) - vùng mía nguyên liệu tập trung lớn nhất ðBSCL có 100% diện tích ñược hợp ñồng bao 
tiêu. Giá mía nguyên liệu ñầu vụ ñược các nhà máy ñường thu mua 370 ñồng/kg (chữ ñường ñạt 10 
CCS), cao hơn thương lái mua tại vườn từ 50 ñến 70 ñồng/kg. Với giá này, nông dân có thể thu lợi 
nhuận 45 ñến 48%./. 

Tây Ninh: Giá mía niên v ụ 2007-2008 tăng 40.000 ñồng/tấn 

Công ty Cổ Phần ñường Nước Trong - Tây Ninh vừa công bố giá mua mía cơ bản của vụ chế biến 2007-
2008 tại nhà máy là 370.000 ñồng/tấn (tăng 40.000 ñồng/tấn so với vụ trước) ñồng thời hỗ trợ ñầu vụ 
thêm 50.000 ñồng/tấn cho bao 8 chữ ñường trở lên.  

Theo tính toán của bà con nông dân, với giá này sau khi trừ chi phí người trồng mía còn thu lãi từ 15 
triệu ñến 17 triệu ñồng/ha. 

Vụ trồng, chế biến mía năm 2007-2008, 3 nhà máy ñường công nghiệp trong tỉnh là Bourbon, Nước 
Trong và Biên Hòa ñã ký hợp ñồng với nông dân ñầu tư diện tích mía nguyên liệu ñược 25.560 ha, giảm 
so với vụ trước hơn 2.000 ha. Trong ñó diện tích mía ñược ñưa xuống vùng ñất thấp gần 20.000 ha. 

Hiện Công ty Cổ phần ñường Nước Trong ñã bắt ñầu vào vụ ép 2007-2008. Dự kiến trong tháng 10 hai 
nhà máy còn lại là Bourbon và Biên Hòa sẽ chính thức khởi ñộng với kế họach thu mua, chế biến trong 
vụ này ñạt khoảng 1.500.000 tấn mía cây với sản lượng ñường tinh luyện ñạt 136.000 tấn./. 

Hậu Giang: Mía ñầu vụ ñược giá  

Hiện nay nông dân huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang ñang bước vào ñầu vụ thu hoạch mía. Nhờ các 
nhà máy ñã ñồng loạt ñi vào hoạt ñộng từ giữa tháng 9 nên tất cả sản lượng mía ñang chín ñều ñược 
thương lái vào tìm mua với giá khá cao . 

Hiện các giống mía như ROC 16, Quế ñường 11 ñược thương lái vào tận rẫy thu mua với giá từ 340-360 
ñồng/kg , riêng giống Hoà Lan tím ñược bà con trồng khá phổ biến trong năm nay cũng ñược thương lái 
thu mua 295 ñồng /kg . Còn ở tại cầu cảng của nhà máy ñường Phụng Hiệp, các giống mía có chữ 
ñường trên 8 CCS trở lên ñược nhà máy thu mua 350 ñ/kg, mía 10 CCS trở lên là 410 ñồng /kg . Hiện 
vùng nguyên liệu mía huyện Phụng Hiệp nông dân ñã thu hoạch ñược trên 500 ha, năng suất bình quân 
ñạt từ 100-130 tấn /ha . Với giá trên, sau khi trừ các chi phí , nông dân có thể thu lãi từ 40-50% . Hiện 
Nhà máy ñường Phụng Hiệp ñã ký hợp ñồng bao tiêu với nông dân ñược 6.659 ha với sản lượng trên 
500.000 tấn mía nguyên liệu ñạt 96,3% kế hoạch . Bước vào vụ thu hoạch mía năm nay, tỉnh Hậu Giang 
rất quan tâm ñến vấn ñề ño chữ ñường trong mía của nhà máy phải ñược thực hiện minh bạch, rõ ràng, 
tránh tình trạng người nông dân bị thua thiệt như các năm qua ñể họ yên tâm sản xuất./. 

Tuyên Quang: Khuy ến khích phát tri ển cây chè, mía  

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển 
cây chè, mía trên ñịa bàn tỉnh từ nay ñến năm 2010.  

Theo ñó, tổ chức, cá nhân ñầu tư thâm canh chè, mía ñược ưu tiên tham gia các chương trình, dự án về 
khuyến nông, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất, thâm canh; ñược hỗ trợ chi 
phí xây dựng mô hình trình diễn công nghệ cao; ñược hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay ñầu tư thâm canh chè, 
mía; mua sắm máy móc, dây chuyền công nghệ chế biến sản phẩm chè, mía ñạt chất lượng cao. Thời 
gian hỗ trợ lãi suất 3 năm kể từ khi dự án hoàn thành ñưa vào hoạt ñộng. Tổ chức, cá nhân sản xuất 
chè, mía sử dụng giống mới ñạt các yêu cầu về năng suất, chất lượng ñược hỗ trợ một lần bằng 50% chi 
phí chênh lệch giá tăng thêm so với giống cũ ñang sử dụng; ñược miễn, giảm thuế thu nhập doanh 
nghiệp, thuế chuyển quyền sử dụng ñất; ñược hỗ trợ về thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương 
hiệu, ñăng ký nhãn hiệu hàng nông sản Việt Nam chất lượng cao.  
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Hiện nay, Sơn Dương có trên 4.200 ha mía tại 28/33 xã với trên 12.000 hộ dân tham gia. Bằng chính 
sách ñổi giống mới, thực hiện thâm canh, ñầu tư hỗ trợ nông dân khai hoang phục hóa mở rộng diện tích 
trồng mía, vùng nguyên liệu mía ñã tăng lên qua từng năm. Trong ñó vụ xuân 2007, các xã trong vùng 
nguyên liệu ñã tổ chức trồng lại gần 700 ha; trồng mới trên 810 ha./. 

Sóc Tr ăng: Mưa nhi ều, sâu r ầy trên lúa và mía gi ảm nhanh  

Trong những ngày qua, tại tỉnh Sóc Trăng liên tục có mưa nhiều nên tình hình sâu bệnh trên lúa và mía 
ñang giảm nhanh.  

Theo Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Sóc Trăng, hiện nay, trên trà lúa hè thu 2007 của tỉnh chỉ còn gần 30 
ngàn ha lúa ñã trổ chín và ñang ñược thu hoạch, diện tích bị nhiễm sâu bệnh chỉ còn khoảng hơn 300 ha 
so với hồi ñầu tháng 9 là 1.800 ha lúa bị nhiễm sâu bệnh, mật số, tỷ lệ dịch hại ở mức ñộ rải rác và gây 
thiệt hại không ñáng kể. Ngành nông nghiệp chỉ ñạo các ñịa phương tiếp tục thu hoạch dứt ñiểm vụ lúa 
hè thu trong tháng 9 này và hoàn thành việc xuống giống vụ mùa và vụ thu ñông (hiện ñã xuống giống 
ñược trên 17.000 ha/kế hoạch 20.700 ha). Tuy nhiên, ñây là vụ lúa dễ bị sâu bệnh nên ngành nông 
nghiệp khuyến cáo bà con cần chăm sóc và theo dõi tình hình sâu bệnh ñể tránh thiệt hại. Mới ñây, Chi 
cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Sóc Trăng cũng ñã tổ chức hội thảo ñầu bờ mô hình quản lý dịch rầy nâu bằng 
thuốc sinh học tại huyện Long Phú trên diện tích hơn 3.000 m2 ñất trồng giống lúa OM 2395, mật ñộ sạ 
150 kg/ha, sạ theo hàng và theo lịch né rầy. Thí nghiệm ñược xử lý bằng chế phẩm Biosar và Ometar 
trước khi sạ lúa 1 ngày và 25 ngày sau sạ ñể quản lý dịch bệnh. Qua thời gian thực hiện cho thấy, chế 
phẩm Biosar có tác dụng giúp cây lúa tăng sức ñề kháng ñối với bệnh ñạo ôn. Chế phẩm Ometar có tác 
dụng diệt rầy chậm, nhưng hiệu lực ký sinh khống chế rầy kéo dài, quản lý dịch hại theo sinh học tiết 
kiệm ñược chi phí gần 300 ngàn ñồng/ha. Qua ñó, giúp nông dân thấy ñược hiệu quả phòng trừ dịch hại 
của các chế phẩm sinh học, ñể phổ biến và nhân rộng mô hình này trong vụ ñông xuân sắp tới. 

Mưa nhiều liên tục cũng ñã làm giảm diện tích mía bị sâu ñục thân và rầy ñầu vàng cắn phá. Toàn tỉnh 
Sóc Trăng hiện có gần 13.000 ha mía, thì có khoảng trên 300 ha mía bị nhiễm rầy ñầu vàng và sâu ñục 
thân, so với ñầu tháng 9 ñã giảm trên 100 ha. Riêng huyện Cù Lao Dung có 210 ha/7.600 ha mía bị 
nhiễm rầy ñầy vàng và sâu ñục thân, rầy ñầu vàng và sâu ñục thân trên mía giảm còn do mía ñã cứng 
cây và nông dân theo dõi, phun xịt thuốc ngăn ngừa lây lan ra diện rộng.../. 

Hậu Giang: B ắt ñầu vào v ụ ép mía 2007/08  

Ngày 10-9, Nhà máy ñường Long Mỹ Phát (Hậu Giang) ñã chính thức ñi vào hoạt ñộng. ðây là nhà máy 
mới ñược xây dựng và hoạt ñộng sớm nhất niên vụ này ở ðBSCL. Bà Bùi Thị Quy, Giám ñốc nhà máy, 
cho biết: Bước ñầu nhà máy sẽ hoạt ñộng với công suất 1.200 tấn mía/ngày, sau ñó sẽ nâng công suất 
ñạt 2.500-2.700 tấn mía/ngày. 

Hiện tại, nhà máy ñang mua mía nguyên liệu 10 chữ ñường (10 CCS) với giá 415.000 ñồng/tấn tại cầu 
cảng. Ông Võ Văn Sơn, Phó Tổng giám ñốc Công ty Cổ phần mía ñường Cần Thơ (Casuco), cũng cho 
biết: Ngày 14-9, Nhà máy ñường Phụng Hiệp bắt ñầu niên vụ sản xuất 2007-2008 và ñến 20-9 Nhà máy 
ñường Vị Thanh sẽ tái hoạt ñộng. Khung giá mua mía ñầu vụ ñược công ty ấn ñịnh là 415.000 ñồng/tấn 
mía 10 CCS tại cầu cảng Nhà máy ñường Vị Thanh và 410.000 ñồng/tấn tại cầu cảng Nhà máy ñường 
Phụng Hiệp. (Giá mua tại ruộng là 370.000 ñ/tấn). 

Theo thống kê thì vùng mía huyện Phụng Hiệp và TX. Ngã Bảy có trên 8.500 ha, sản lượng khoảng trên 
625.000 tấn. Trong ñó, có trên 550.000 tấn ñược thu hoạch tập trung từ tháng 9 ñến tháng 11. Song, 
khoảng thời gian này 3 nhà máy ñường trong tỉnh chỉ có khả năng ép 500.000 tấn. Tại tỉnh Bến Tre, dù 
diện tích trồng mía giảm còn 6.500 ha, năng suất ước ñạt 450.000 tấn, nhưng ông Huỳnh Văn Thiệt, Phó 
Giám ñốc Công ty Cổ phần Mía ñường Bến Tre, cho biết nhà máy chỉ có khả năng ép 340.000 tấn. Nhà 
máy ñường Sóc Trăng cũng cho biết sản lượng mía trong tỉnh ước ñạt 900.000 tấn, nhưng khả năng nhà 
máy chỉ ép ñược 500.000 tấn.  

Theo Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2007 toàn vùng ðBSCL có hơn 60.000 ha mía, tập 
trung nhiều ở Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng, Bến Tre. Do diện tích trồng mía tăng nhanh, sản lượng 
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mía vượt xa so khả năng chế biến của các nhà máy trong vùng, nên tình trạng tranh mua mía nguyên 
liệu giữa các nhà máy như một số năm trước sẽ rất khó tái diễn.  

Ngành sản xuất mía ñường ở nước ta có quy mô lớn, nhưng chỉ là “tự sản tự tiêu” chứ không xuất khẩu 
ñược sản phẩm như một số ngành khác như sản xuất lúa gạo, thủy sản... Do ñó, yếu tố ñột biến về giá 
cả rất khó xảy ra. ðể ñảm bảo ñược ñầu ra cho ñường nội ñịa, các nhà sản xuất trong nước rất chú 
trọng ñến yếu tố cạnh tranh về giá thành sản phẩm nhằm hạn chế lượng ñường nhập khẩu. Khi giá 
ñường bình ổn ở mức thấp, thì giá mía cũng sẽ khó thể tăng cao ñược trong niên vụ mía năm nay. 

Chuyển Công ty Mía ñường Sóc Tr ăng về SCIC 

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 4662/VPCP- ðMDN thông báo về việc cổ phần hóa Nhà máy ðường 
Sóc Trăng.  

Theo ñó, Công ty Mía ñường Sóc Trăng và phương án cổ phần hóa công ty này ñược chuyển về Tổng 
công ty ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).  

Như vậy, SCIC sẽ là ñại diện chủ sở hữu Nhà nước ñối với Công ty Mía ñường Sóc Trăng, thay cho 
UBND tỉnh Sóc Trăng như trước ñây. SCIC cũng sẽ chỉ ñạo thực hiện hoàn tất việc cổ phần hóa nhà 
máy này.  

Trước ñó, do có nhiều ñiều trong dự thảo ñiều lệ sai luật, không ñược các nhà ñầu tư bên ngoài (mua cổ 
phần thông qua ñấu giá công khai) thống nhất, nên ñại hội ñồng cổ ñông thành lập Công ty Cổ phần Mía 
ñường Sóc Trăng ñã không thành công sau ba lần tổ chức.  

Khi tiến hành cổ phần hóa, dù ñã có văn bản không thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, nhưng Ban Giám ñốc Công ty Mía ñường Sóc Trăng vẫn quyết ñịnh ñầu tư hàng trăm tỉ ñồng ñể 
mở rộng nhà máy khiến tình hình tài chính công ty bị biến ñộng lớn, dẫn ñến việc xin hủy kết quả ñấu giá 
công khai cổ phần hồi tháng 7/2005. 

ðường Thái Lan nh ập lậu ồ ạt, giá r ẻ 

Hiện nay, ñường Thái Lan ñang ñược nhập lậu khá mạnh qua biên giới Tây Nam bằng ghe tàu với số 
lượng lên tới hàng chục tấn. 

Sau khi ñưa qua tập kết ở các nhà kho dọc biên giới, ñường Thái Lan ñược ngụy trang bằng vỏ bao 
ñóng nhãn mác ñường nội ñịa rồi ñược ñưa ñi các nơi tiêu thụ công khai. Tại nhiều chợ ở ðBSCL, 
ñường Thái Lan có giá bán lẻ trung bình chỉ 7.500 ñồng/kg, trong khi ñường nội khoảng 8.500 ñồng/kg. ở 
một số khu chợ khác, ñường Thái Lan còn ñược trộn với ñường nội ñể bán bằng giá ñường sản xuất 
trong nước. 

Trong khi ñó, theo Tổ ðiều hành thị trường trong nước, trong tháng 9, nhu cầu tiêu thụ ñường kính tăng 
do dịp tết Trung thu nhưng do nguồn cung ñáp ứng ñủ nhu cầu nên giá ñường sẽ không tăng. Theo Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng sản lượng ñường vụ 2007/2008 cả nước sẽ ñạt 1,4 triệu tấn, 
ñáp ứng ñủ nhu cầu tiêu dùng ñường cho cả năm 2008. Như vậy, nếu không ngăn chặn nạn nhập lậu 
ñường Thái Lan thì nhiều khả năng giá ñường trong nước sẽ bị “sức ép” giảm xuống. 

Quảng Ngãi: Thông qua c ơ chế hỗ trợ ñầu tư phát tri ển vùng nguyên li ệu mía  

Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi vừa thông qua cơ chế hỗ trợ ñầu tư phát triển vùng nguyên 
liệu mía tỉnh Quảng Ngãi, giai giai ñoạn 2007 - 2010.  

Theo ñó, nhà nước chỉ thực hiện các cơ chế hỗ trợ ñầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía trong vùng 
quy hoạch ñược phê duyệt, trong ñó bao gồm hạ tầng kỹ thuật ngoài vùng; khoa học công nghệ; ñào tạo 
bồi dưỡng những người tham gia ñầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía; thuỷ lợi phí và vấn ñề phục vụ 
cho công tác dồn ñiền ñổi thửa, khai hoang. Ngoài trách nhiệm của nhà nước phải thực hiện như trên, cơ 
chế cũng phân công trách nhiệm rõ ràng ñối với Công ty cổ phần ðường Quảng Ngãi xây dựng cơ chế 
hỗ trợ chi tiết như hạ tầng kỹ thuật nội ñồng; vật tư chủ yếu gồm phân bón, thuốc trừ sâu, giống, làm ñất, 
cơ giới hoá cũng như cải tạo ñồng ruộng và giá mua mía. ðối với người trồng mía phải có ñất tham gia, 
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công lao ñộng, chăm sóc thu hoạch, ñầu tư nâng cao năng suất mía và tham gia một phần về ñầu tư hạ 
tầng giao thông, thuỷ lợi trong nội ñồng. Cơ chế hỗ trợ này ñược ñảm bảo các yêu cầu như: nhà nước 
không can thiệp sâu vào các yếu tố liên quan trực tiếp ñến giá thành sản xuất mía cây theo nội dung cam 
kết WTO; cơ chế có tính kế thừa những chính sách mà UBND tỉnh ñã ban hành trước ñó nhưng hiện nay 
vẫn còn có tác dụng và phù hợp với xu thế hội nhập; phân biệt rõ trách nhiệm thực hiện các cơ chế hỗ 
trợ giữa nhà nước, doanh nghiệp chế biến và người trồng mía, ñồng thời có cam kết ràng buộc trách 
nhiệm ñể cùng thực hiện. Trong cơ chế hỗ trợ có sự phân biệt rõ ràng việc ñầu tư giữa vùng tập trung 
thâm canh và vùng bán thâm canh theo ñúng quy hoạch phát triển vùng mía nguyên liệu và từng bước 
nâng dần hiện ñại hoá và ổn ñịnh trong sản xuất mía cây trong vùng quy hoạch nguyên liệu mía của tỉnh 
ñến năm 2010 lên 9.000 ha./. 

Hoà Bình: Hào Lý chờ ñón vụ mía ñường thắng lợi. 

Hào Lý ñang vào vụ mía nguyên liệu. Diện tích mía nguyên liệu của huyện ðà Bắc (Hòa Bình) hàng năm 
khoảng 350 ha, trong ñó riêng xã Hào Lý ñã chiếm tới gần 1/3. Phó Chủ tịch UBND xã Hào Lý phụ trách 
kinh tế ðinh Văn Kín vừa kết thúc buổi giao ban chỉ ñạo các trưởng xóm triển khai chăm sóc phòng, trừ 
sâu bệnh cho cây trồng cho biết: Tính ra cứ 1000 m2 trồng mía nguyên liệu trừ chi phí cũng thu về từ 2-3 
triệu ñồng/vụ mặc dù chỉ tương ñương với trồng ngô nhưng lại có ñồng tiền ra tấm ra món. Mặt khác 
thực tế cho thấy cây mía nguyên liệu phù hợp với ñồng ñất Hào Lý và người dân ñã quen với phương 
thức sản xuất mới này. Vì vậy, trồng mía nguyên liệu ñang là hướng phát triển kinh tế chủ ñạo của xã 
Hào Lý. Cây mía nguyên liệu ñưa vào ñồng ñất Hào Lý khoảng ñã ñược trên dưới mười năm. Diện tích 
ñất nông nghiệp bằng phẳng của xã có khoảng trên 100 ha. Có năm diện tích mía nguyên liệu của xã 
phát triển lên tới 150 ha. Những năm gần ñây, diện tích mía nguyên liệu của xã ñược dao ñộng khoảng 
90 ha. Sản lượng mía hằng năm của xã ñạt 5000-6000 tấn. Năng suất mía bình quân ñạt khoảng 60 
tấn/ha. Do mía bán ñược giá (370 ñồng/kg), năm 2007, diện tích mía nguyên liệu của xã ñược nâng lên 
105 ha hiện phát triển tốt hứa hẹn một vụ thu hoạch thắng lợi. Hào Lý có 9 xóm thì có tới 8 xóm trồng 
mía nguyên liệu.  

Ông Xa Văn Nguyên, Trưởng xóm Suối Thương cho biết: Xóm có 50 hộ dân thì hầu hết ñều trồng mía 
nguyên liệu. Người dân còn khai hoang tận dụng diện tích bưa bãi ñể trồng mía. Nhiều gia ñình thu 60-
70 tấn sau mỗi vụ mía. Nhà xây, ñồ dùng sinh hoạt, ti vi xe máy phần lớn ñều nhờ cây mía mà có, không 
ít hộ gia ñình chịu khó ñầu tư và thực hiện ñúng các quy trình kỹ thuật, sản xuất bằng giống mới ñã thu 
hiệu quả cao. Gia ñình Ông ðinh Văn Hòa ở xóm Tân Lý có 5 khẩu, nhưng chỉ có 2 vợ chồng lao ñộng 
(các con ñi công tác) có 2000 m2 mía nguyên liệu, vụ mía năm 2006 ñã thu ñược tới 20 tấn, bán ñược 
7,4 triệu ñồng, trừ tiền phân bón, ñầu tư cũng ñể ra ñược hơn 6 triệu ñồng. Ông tâm sự: Từ xã Tiền 
Phong về ñịnh cư ở xóm Tân Lý ( Hào Lý) từ năm 1994, cuộc sống nay ñã ổn ñịnh nhờ vào trồng mía 
trồng ngô, chăn nuôi ñó là chưa tính 4 ha luồng ñã ñến kỳ thu hoạch. Chưa có nhà xây như người ta 
nhưng cũng lát ñược gạch ñá hoa, ñồ ñạc cũng ñủ cả. Nếu giá thu mua của Công ty Mía ñường như 
năm ngoái, với chất lượng mía của gia ñình ñang phát triển tốt, mía cao, thân to ñều trắng tím ít sâu 
bệnh dự báo trữ ñường cao, năng suất có thể ñạt khoảng 10-11 tấn, gia ñình cũng có tiền triệu rồi. Cây 
mía ñường ñang ñóng vai trò quan trọng ổn ñịnh vào cải thiện cuộc sống người dân Hào Lý.  

Hào Lý là xã ñón ñồng bào di chuyển dân lòng hồ của các xã Tiền Phong, Vầy Nưa, Tân Dân...Cuộc 
sống của hơn 300 hộ dân ñã cơ bản ổn ñịnh một cách căn cơ, mức thu nhập bình quân ñã ñạt 3,5 triệu 
ñồng/người/năm. Nhiều gia ñình rời Hào Lý ñi làm kinh tế mới nay mong muốn ñược làm ăn tại quê 
hương. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Hào Lý bước vào thu hoạch mía ñường, hứa hẹn một vụ mía thắng 
lợi tiếp tục cải thiện thêm cuộc sống ấm no của người dân.  

Làm giàu t ừ trồng mía  

Ông Phạm Văn Tẫn, thôn Cây Thông, xã ðại Phú (Sơn Dương) là người dám nghĩ, dám làm và ông ñã 
làm giàu từ trồng mía.  

Năm 1998, nắm bắt chủ trương phát triển vùng nguyên liệu cho Nhà máy ñường Sơn Dương, ông Tẫn 
mạnh dạn nhận 8,5 ha ñất ñồi ñể trồng mía. Năm ñầu do thiếu kinh nghiệm chăm sóc, nên năng suất mía 
chỉ ñạt 30 tấn/ha. Ông ñã tìm tòi, học hỏi qua các tài liệu kỹ thuật và làm theo hướng dẫn của cán bộ 
nông vụ Công ty cổ phần Mía ñường Sơn Dương ñầu tư thêm phân hữu cơ cải tạo ñất.  
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Từ năm 2000 ñến nay, năng suất mía ñồi của gia ñình ông luôn ñạt bình quân 60 tấn/ha. Mỗi vụ mía, trừ 
các khoản chi phí, gia ñình lãi vài chục triệu ñồng. Có thu nhập từ cây mía, không những xây ñược nhà 
ông còn ñầu tư vốn mua xe ôtô chuyên chở hàng hoá, phục vụ sản xuất. Ông còn là cổ ñông của Công ty 
cổ phần Mía ñường Sơn Dương.  

Từ hiệu quả trồng mía, ông ñã vận ñộng ñược nhiều hộ trong thôn cùng trồng mía. Hiện nay thôn ñã có 
trên 50 ha mía. Riêng gia ñình ông Tẫn, ngoài phần diện tích nhận trồng từ năm 1998, ông ñã khai phá 
thêm 1,5 ha, nâng diện tích trồng mía lên 10 ha. 

TIN KHUYẾN NÔNG 

Làm th ế nào ñể có gi ống mía t ốt  

Một trong những yếu kém của ngành mía ñường hiện nay là năng suất, chất lượng thấp, trong ñó, yếu tố 
giống có tác ñộng rất lớn ñến năng suất. Nhưng trên thực tế, việc chuẩn bị và chuyển giao giống mới lại 
chưa ñược ngành này quan tâm ñúng mức.  

Theo Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối, ñến năm 2007, trên cả nước phải có 100% diện tích mía 
trồng mới và 100% diện tích vùng nguyên liệu ñều ñược trồng bằng giống tốt vào năm 2010. Muốn ñạt 
ñược yêu cầu này, theo các chuyên gia ngành mía ñường, phải làm tốt công tác sản xuất hom giống mía 
theo hệ thống 3 cấp; trồng và nhân giống mía bằng kỹ thuật mía bầu; ñưa nhanh các giống có thời gian 
sinh trưởng khác nhau vào cơ cấu giống sản xuất ở các vùng sinh thái.  

Phẩm chất hom là yếu tố quan trọng, quyết ñịnh ñến năng suất mía. Nếu hom mía mà kém chất lượng thì 
các biện pháp kỹ thuật khác cũng không thể tác ñộng ñáng kể ñến năng suất. Thực tiễn cho thấy, ở các 
vùng trồng mía, ña số nông dân thường lấy hom mía từ các ruộng mía thịt (mía nguyên liệu) ñể trồng 
mới, mà ít chú ý ñến việc có hay không có nguồn bệnh ẩn chứa bên trong. Như vậy sẽ ảnh hưởng rất 
lớn ñến năng suất mía. Theo ông Hà ðình Tuấn, công tác tại Trung tâm Nghiên cứu và phát triển mía 
ñường, có một số bệnh lây lan qua hom mía như: bệnh cằn gốc, thân chồi ñâm ngọn, chảy gôm... ðể 
khắc phục tình trạng nói trên, người trồng mía phải  hạn chế hoặc không nên sử dụng mía nguyên liệu 
làm hom giống, mà nên sử dụng mía sạch bệnh, ñạt tiêu chuẩn, do các viện, trung tâm, trại sản xuất mía 
giống uy tín cung cấp.  

Hom mía sạch bệnh là hom lấy từ ruộng mía giống có kiểm soát sâu bệnh, thông qua một quy trình nhân 
giống và phòng trừ sâu bệnh nghiêm ngặt. Quy trình này gồm 3 cấp ñộ: giống cơ bản, giống kiểm ñịnh và 
giống thương phẩm. ðể ñạt tiêu chuẩn về giống, hom mía giống phải còn tươi, mới; có ñộ tuổi từ 6 - 8 
tháng, sạch vết sâu bệnh; mắt mầm còn nguyên vẹn và sức nảy mầm tốt; hom ñược lấy từ ruộng mía tơ; 
ñường kính thân và chiều dài lóng nằm trong phạm vi dao ñộng của giống mía. 

Ở cấp nhân giống cơ bản, cần chọn ruộng sạch bệnh ñạt tiêu chuẩn giống tốt. Ra hom 1 mắt, chọn hom 
không có vết bệnh, ngâm trong nước lạnh sạch 24 giờ và xử lý hom trong bể nước nóng khoảng 50oC 
trong 2 giờ, sau ñó ngâm lạnh trong dung dịch thuốc trừ nấm Carbenzim, rồi ñể mọc mầm trong bóng 
mát và ñem trồng trong khu cách ly. Thực hiện vệ sinh và tiêu hủy cây bị bệnh ñịnh kỳ. Sau khi ra bầu 
45-50 ngày, cây cao từ 40-50cm có thể xuất vườn ñem trồng trực tiếp trên ruộng cơ bản.  

Ở cấp nhân giống kiểm ñịnh, việc ra hom 2- 3 mắt với kỹ thuật nhân giống tương tự như cấp 1. ở cấp 
nhân giống thương phẩm, người nhân giống cần chú ý kiểm tra ñộ thuần của giống, loại bỏ cây sâu bệnh 
hoặc có biểu hiện bất thường.  

Về cơ cấu giống, các giống mía mới, ngoài các yếu tố năng suất và chữ ñường cao, cần có thêm các 
ñặc tính khác như chịu hạn, chịu phèn, kháng sâu bệnh... Hiện nay, ngoài 29 giống mía mới ñược công 
nhận, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mía ñường ñã tuyển ñược các giống tốt có thể sản xuất như 
VN 84- 422, VN 85-1427, VN 85-1859, DLM 24, C 85-212, ROC 32, ROC 45, Vð 88-368 và Quế ðường 
15... 

TIN THẾ GIỚI 

SẢN XUẤT TIÊU THỤ  
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Giá ñường thô th ế giới tăng lên m ức cao trong vòng 6 tu ần  

Thời gian này, giá ñường thô giao các kỳ hạn ñã tăng lên mức cao nhất tròng vòng 6 tuần, nhờ hoạt 
ñộng mua vào mạnh của các quỹ ñầu cơ do giá dầu thô tăng vọt sẽ khiến các nhà sản xuất mía ñường 
dành nhiều mía hơn vào mục ñích sản xuất nhiên liệu thay thế Ethanol. 

Giá dầu thô kỳ hạn ñã ñạt mức kỷ lục mới trong phiên giao dịch thứ 6 vừa qua tại mức 80 USD/thùng, 
sau khi số liệu ñánh giá chính phủ Mỹ cho biết dự trữ dầu thô nội ñịa của nước này giảm mạnh so với kỳ 
vọng trước ñó.  

Cuối ngày, giá giao hợp ñồng tháng 10/07 ñã tăng 0,34 Uscent, tương ñương 3,6% so với phiên giao 
dịch trước, lên mức 9,69 Uscent/lb, sau khi giao ñộng từ 9,57 Uscent- 9,70 Uscent. ðây là mức giá ñóng 
cửa cao nhất kể từ ñầu tháng 8 ñến nay. Giá giao hợp ñồng tháng 3/08 tăng 0,38 Uscent lên mức 9,99 
Uscent/lb, sau khi giao ñộng từ 9,84Uscent- 10 Uscent. Các hợp ñồng khác tăng từ 0,17 Uscent- 0,33 
Uscent. 

Trên sàn giao dịch ñiện tử giá ñường thô giao tháng 3/08 ñã tăng 0,33 Uscent lên mức 9,68 Uscent/lb, 
sau khi giao ñộng từ 9,37 Uscent- 9,7 Uscent. 

 Phiên giao dịch hôm nay, các giao dịch chuyển ñổi kỳ hạn vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi khi mà kỳ hạn 
tháng 10/07 sẽ ñáo hạn vào cuối tuần sau. 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/9, khối lượng ñường thô giao tháng 10/07 chờ thanh lý ñã giảm 12.795 
lô xuống còn 110.641 lô. Trong khi ñó, khối lượng giao tháng 3/08 ñã tăng 4.430 lô lên mức 317.223 lô. 
(Reuters, 20/09/2007) 

Nhu cầu ñường nội ñịa tăng - xu ất kh ẩu ñường của Braxin gi ảm 

Nhu cầu ñường nội ñịa của Braxin trong niên vụ này ñã tăng lên và có thể là mức cao nhất trong hơn 10 
năm qua, nhờ ñược thúc ñẩy bởi chương trình phúc lợi xã hội của chính phủ nước này. 

Nhu cầu ñường nội ñịa của Braxin trong niên vụ 2007/08 ñược dự báo sẽ tăng 6,9% so với niên vụ 
trước, chủ yếu do tăng nhu cầu của ngành công nghệ thực phẩm. ðược biết, nhu cầu ñường nội ñịa của 
niên vụ 2006/07 ñã tăng 2,1%. Với việc nhu cầu nôi ñịa tăng mạnh trong niên vụ này, sẽ có thể làm giảm 
khối lượng ñường dành cho xuất khẩu. 

Ngành công nghệ thực phẩm và ñồ uống của Braxin hiện thu hút khoảng 66% khối lượng ñường tiêu thụ 
trên thị trường nội ñịa của nước này. Niên vụ 2007/08, nhu cầu của ngành ñã tăng 8,2%, chủ yếu sử 
dụng ñể sản xuất bánh ngọt và nước uống. 

Nhu cầu về ñường của nước này ñã tăng 19,7% vào niên vụ 1994/95, nhưng tính trung bình 12 năm sau 
ñó thì chỉ ñạt 1,9%/năm. 

Tăng mạnh nhu cầu sử dụng ñường trong nước ñược hi vọng sẽ làm giảm khối lượng xuất khẩu ñường 
của Braxin trong niên vụ này. Theo dự báo, xuất khẩu ñường của Braxin sẽ vào khoảng 18,8 triệu tấn 
ñường, thấp hơn so với 19,9 triệu tấn của niên vụ 2006/07. 

Tổng sản lượng ñường niên vụ 2007/08 ñược dự báo sẽ giảm 320.000 tấn so với mức 29,7 triệu tấn của 
niên vụ trước. Sản lượng ñường của nước này ñã giảm mặc dù sản lượng mía niên vụ này lớn hơn niên 
vụ trước, nhưng do các nhà máy tập trung nhiều mía hơn cho mục ñích sản xuất Ethanol cộng với năng 
suất mía cũng thấp hơn niên vụ trước. 

Hiện Braxin là nước xuất khẩu ñường lớn nhất thế giới. (AP, 15/9/2007) 
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Braxin: S ản lượng mía ñường và ethanol s ẽ ñạt mức kỷ lục trong niên v ụ 2007/08 

Theo Công ty Cung ứng Quốc gia Braxin (Conab), sản lượng mía ñường và ethanol của nước này trong 
niên vụ 2007/08 sẽ ñạt mức kỷ lục do nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu sinh học ở thị trường trong nước và 
quốc tế tăng mạnh. 

Conab dự báo, trong niên vụ 2007/08, Braxin sẽ thu hoạch 547,2 triệu tấn mía, tăng 15,2% so với niên vụ 
trước, trong ñó 473,16 triệu tấn sẽ ñược dùng ñể sản xuất khoảng 30 triệu tấn ñường tinh và 21,3 tỷ lít 
ethanol. Phần còn lại sẽ ñược sử dụng ñể chế biến các sản phẩm khác, trong ñó có rượu. 

Conab cho hay, do nhu cầu ethanol tăng, diện tích trồng mía ñã tăng từ 6,2 triệu ha lên 6,9 triệu ha hiện 
nay. Năm 2006, Braxin ñã xuất khẩu 3,9 tỷ lít ethanol, chiếm 70 thị phần thế giới, tăng mạnh so với mức 
2,6 tỷ lít năm 2005, với các khách hàng chủ chốt là Mỹ (1,767 tỷ lít), Hà Lan (346 triệu), Nhật Bản (225 
triệu) và Thụy ðiển (204 triệu). 

Khu vực miền bắc Braxin b ắt ñầu thu ho ạch mía niên v ụ 2007/08. 

Theo hiệp hội công nghiệp ñường Braxin, các nhà máy ñường khu vực mía Miền bắc nước này ñã bắt 
ñầu tiến hành ép mía niên vụ 2007/08, với khối lượng mía ñược kỳ vọng sẽ ñạt mức kỷ lục trong vòng 4 
năm qua. 

Nhờ nhận ñược lượng mưa thuận lợi trong những tháng vừa qua, mía phát triển tốt nên vụ mía năm nay 
sản lượng của khu vực này ñược dự báo sẽ ñã 58,5 triệu tấn, tăng 6% so với niên vụ trước. 

Pernambuco, Bang trồng mía lớn thứ 2 ở khu vực miền bắc ñược dự báo sẽ ñạt sản lượng khoảng 17,5 
- 17,9 triệu tấn mía, tăng  so với 15,7 triệu tấn của niên vụ 2006/07. Nếu ñược dự báo trên là chính xác 
thì ñây sẽ là niên vụ mà bang này ñạt sản lượng mía cao nhất kể từ niên vụ 2003/04, với tổng sản lượng 
17,5 triệu tấn mía. Mấy năm trước sản lượng mía của Bang này ñã giảm xuống do lượng mưa không 
thuận lợi. 

Sản lượng ñường của Pernabuco niên vụ 2007/08 ước ñạt khoảng 1,55 triệu tấn, tăng so với 1,37 triệu 
tấn ñạt ñược ở niên vụ 2006/07. Sản lượng Ethanol có thể cũng tăng lên mức 370 triệu lít, tăng so với 
340 triệu lít của niên vụ trước. 

Khu vực mía phía Bắc của Braxin chiếm khoảng 15% sản lượng mía của cả nước. Braxin hiện là nước 
sản xuất và xuất khẩu ñường và Ethanol lớn nhất thế giớí. 

ở Alagoas, bang trồng mía lớn nhất khu vực phía bắc hiện có 5 trong số 24 nhà máy ñường sẽ bắt ñầu 
hoạt ñộng vào cuối tuần này, mặc dù mưa lớn ñang làm việc thu hoạch mía trong tuần này bị trì hoãn. 

Sản lượng mía niên vụ 2007/08 của Alagoas ñược dự báo sẽ vào khoảng 26,5-26,7 triệu tấn, tăng so với 
24 triệu tấn của niên vụ trước, ñây có cũng có thể sẽ là niên vụ ñạt sản lượng cao nhất của bang này kể 
từ niên vụ 2003/04, khi ñó ñạt 28,8 triệu tấn. 

Sản lượng ñường của Alagoas ước ñạt khoảng 2,4 triệu tấn trong niên vụ này, tăng so với 2,2 triệu tấn 
của niên vụ trước, trong khi ñó sản lượng ethanol có thể sẽ tăng lên mức 700 triệu lít từ mức 636 triệu lít 
của niên vụ trước. (DJ, 16/9/2007) 

Braxin có ti ềm năng lớn sản xu ất ñiện từ bã mía  

Liên minh Công nghiệp Mía ñường Braxin (UNICA) vừa ñề nghị Tổng thống nước này Lula da Silva thúc 
ñẩy việc sử dụng bã mía làm nhiên liệu ñể sản xuất ñiện. Braxin là nước sản xuất mía ñường lớn nhất 
thế giới vì vậy UNICA ñã ñề xuất chính phủ tạo ñiều kiện thuận lợi cho các dự án sản xuất ñiện từ nguồn 
phụ phẩm rất dồi dào này do việc sản xuất ñiện từ bã mía ít gây ô nhiễm hơn so với từ than ñá và phế 
thải dầu mỏ. Với sản lượng mía hiện nay, Braxin có thể sản xuất một lượng ñiện tương ñương sản lượng 
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ñiện của nhà máy ñiện hạt nhân Angra III (có công suất 1.350 MW), mà chính phủ nước này vừa thông 
báo sẽ xây dựng với vốn ñầu tư lên tới 3,6 tỷ USD. Theo UNICA, trong 6 năm tới, bã mía có thể cho 
phép Braxin sản xuất 10.000 MW ñiện, tương ñương với sản lượng của nhà máy thủy ñiện Itaipú lớn 
nhất thế giới tại biên giới với Paragoay. Chủ tịch UNICA, Marcos Jank, nói rằng ngoài thế mạnh là nguồn 
năng lượng tái tạo và ít gây ô nhiễm môi trường, bã mía lại rất sẵn vào mùa khô, thời ñiểm các nhà máy 
thủy ñiện (hiện ñáp ứng ñược 64% nhu cầu ñiện của Braxin) phải hoạt ñộng cầm chừng vì thiếu nước. 

Hiện tại, bã mía ñược các nhà máy ñường hoặc cơ sở ñiều chế ethanol tận dụng ñể sản xuất ñiện cho 
nhu cầu tại chỗ, nhưng phần lớn bã mía và cả lá mía bị ñốt bỏ. 

Ông Jank tính toán rằng, sinh khối từ mía sẽ tạo ra 2.000 MW ñiện cho Braxin trong tương lai gần và 
20.000 MW vào năm 2020, ñáp ứng 20% nhu cầu ñiện trong nước. 

Thái Lan có th ể cắt gi ảm trợ giá mía  

Thống ñốc Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã nông nghiệp Thái Lan, Teerapong Tungteerasunun 
cho rằng giá mía (hiện ñang ñược hỗ trợ) cần phải "thực tế" ñể giảm thiểu tác ñộng lên tình hình tài 
chính của chính phủ, trong bối cảnh giá mía ñường giảm trên quy mô toàn cầu.  

Quỹ mía-ñường Thái Lan hiện nợ 13 tỷ baht do các chương trình trợ cấp hỗ trợ người trồng mía trong 
những năm qua. Riêng năm 2007, quỹ này phải trả khoản nợ 1,4 tỷ baht, cộng thêm khoản lãi 300 triệu 
baht. Mới ñây, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Chalongphob Sussangkarn ñã có buổi làm việc với các cán 
bộ của Bộ Công nghiệp về tình hình hoạt ñộng của quỹ. Theo Bộ trưởng, mức giá mà quỹ mía ñường ấn 
ñịnh cần phải thực tế và trên cơ sở thị trường ñể giảm tối ña mức ảnh hưởng ñối với quỹ. BAAC hiện là 
chủ nợ lớn nhất của quỹ mía ñường Thái Lan. 

Trong khi ñó, người trồng mía cho rằng mức giá tối thiểu 800 baht/tấn là tất yếu, khi chi phí sản xuất lên 
tới 500-600 baht/tấn, công thêm với khoản lợi nhuận vừa phải. 

Theo ông Teerapong , hiện tượng bùng nổ trong ngành công nghiệp ethanol toàn cầu chỉ mang lại lợi ích 
rất nhỏ ñối với người trồng mía Thái Lan, do công nghệ sản xuất trong nước chưa bắt kịp nhu cầu thị 
trường. Và kết quả là cây mía chưa ñóng vai trò là nguyên liệu chủ chốt ñể sản xuất ethanol. Thay vào 
ñó, các nhà máy tại Thái Lan thường sử dụng bột sắn hột và cọ. 

Philippine: Di ện tích tr ồng mía ñường t ăng do nhu c ầu sản xu ất ethanol sinh h ọc 

Philippine dự kiến sẽ tăng diện tích trồng mía cho sản xuất ethanol sinh học nhằm ñáp ứng yêu cầu theo 
Luật về nhiên liệu sinh học về pha trộn các nhiên liệu thay thế làm từ cây trồng với gasoline vào năm 
2009. Cơ quan quản lý mía ñường (SRA) thuộc Bộ nông nghiệp ñã xác nhận tổng số 60.250 hécta trồng 
mới mía ñường có thể sản xuất ra 274 triệu lít ethanol sinh học. Những trang trại trồng mía ñường mới 
này cùng với diện tích trồng mía ñường hiện nay là 38.500 héc ta, dự kiến sẽ cung cấp ñủ nguyên liệu 
ñáp ứng nhu cầu sản xuất ethanol sinh học của nước này. 

Ông Arthur Yap, Bộ trưởng nông nghiệp Philippine cho biết “diện tích trồng mía mới này sẽ ñủ sức cung 
cấp cho nhu cầu sản xuất ethanol sinh học ñể ñáp ứng yêu cầu 255 triệu lít vào năm 2009.... Chúng ta 
cần khoảng 10 nhà máy lọc dầu với công suất lọc ít nhất 30 triệu lít một năm ñể hoàn thành mục tiêu 
này”. Theo ñiều luật 9367 của Philippine hay Luật về nhiên liệu sinh học, tất cả nhiên liệu ñộng cơ diesel 
sẽ phải trộn với 1% diesel sinh học làm từ dừa. Tỷ lệ pha trộn này sẽ tăng lên 2% vào tháng 2/2009. Luật 
này cũng yêu cầu trộn ít nhất 5% ethanol với gasoline vào tháng 2/2009 và tỷ lệ này tăng lên gấp ñối vào 
tháng hai năm 2011. (AP, 19/9/2007) 

Ethiopia có k ế hoạch t ăng s ản lượng ñường g ấp hơn 3 lần hi ện nay.  

Theo một quan chức ngày ñường Ethiopia cho biết, ñã bỏ ra 1,3 tỷ USD ñể thực hiện dự án, tăng sản 
lượng ñường sản xuất hàng năm lên gấp hơn 3 lần so với hiện nay vào năm 2011. 
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Hiện tại, 3 nhà máy ñường của Ethiopia sản xuất ñược khoảng 300.000 tấn ñường mỗi năm và nước này 
muốn tăng sản lượng ñường sản xuất hàng năm lên mức 1,3 triệu tấn/năm vào năm 2011. 

Theo Belay Dechassa, giám ñốc dự án phát triển mía ñường Ethiopia, kế hoạch thành lập một nhà máy 
ñường mới và mở rộng khả năng của các nhà máy ñường hiện có ñã ñược sắp xếp, với mục tiêu ñáp 
ứng nhu cầu ñường cho nội ñịa và xuất khẩu. 

Ethiopia có kế hoạch xuất khẩu ñường sang châu âu và các nước thuộc Thị trường chung ñông và nam 
phi (COMESA). 

Ông Belay cho biết, nước này sẽ ñầu tư xây dựng một nhà máy ñường lớn nhất Ethiopia có tên 
Tendaho, với kinh phí dự tính khoảng 700 triệu USD, nhà máy này ñược kỳ vọng sẽ sản xuất khoảng 
trên 600.000 tấn ñường mỗi năm và nó sẽ ñi vào hoạt ñộng sau 5 năm nữa. Tendaho ñã ñược quy 
hoạch ở khu vực thấp của thung lũng Awash ở khu vực Afar, nơi có ñường bộ và ñường sắt nối liền với 
cảng Djibouti, trung tâm hàng hải của Ethiopia. 

Ba nhà máy ñường hiện có của nước này ñược ñầu tư thêm 200 triệu USD cho mỗi nhà máy, nhằm 
nâng sản lượng ñường hàng năm của các nhà máy này. 

Nhà máy ñường Wonji, cách thủ ñô Addis Ababa 100 km về phía ñông, ñã có kế hoạch sẽ nâng sản 
lượng ñường lên 350.000 tấn một năm so với sản lượng 75.000 tấn/năm như hiện nay. Bên cạnh ñó, 
nhà máy ñường Methara có hướng tăng sản lượng hàng năm lên mức 190.000 tấn so với 120.000 tấn 
hiện nay. Trong khi ñó, nhà máy Finchaa ở miền tây nước này sẽ nâng sản lượng ñường hàng năm lên 
270.000 tấn từ mức 80.000 hiện nay. (Reuters, 26/09/2007) 

Diễn biến th ị trường ñường thô k ỳ hạn New York ngày 25/9/2007  

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, giá ñường thô giao các kỳ hạn ñã giảm chút ít so với phiên giao dịch 
trước, do hoạt ñộng bán ra của các quỹ ñầu cơ và hoạt ñộng chuyển ñổi kỳ hạn của các quỹ trước khi 
hợp ñồng tháng 10/07 ñáo hạn vào cuối tuần này. 

Cuối ngày, giá giao hợp ñồng tháng 03/08 ñã giảm 0,04 Uscent xuống mức 10,10 Uscent/lb, sau khi giao 
ñộng từ 10,08- 10,22 Uscent. Giá giao các hợp ñồng khác cũng giảm 0,01- 0,05 Uscent. 

Trên sàn giao dịch ñiện tử, giá ñường giao tháng 3/08 cũng giảm 0,06 Uscent xuống mức 10,08 Uscent. 
Tính ñến ngày 24/9, khối lượng ñường hợp ñồng tháng 10/07 chờ thanh lý ñã giảm 12.474 lô xuống còn 
56.195 lô. Trong khi ñó, khối lượng ñường giao tháng 3/08 ñã tăng 7.191 lô lên mức 363.420 lô. 

Trong khi ñó, thị trường vẫn ñang chịu áp lực từ cung dư thừa, tuy nhiên giá dầu thô giữ ở mức cao ñã 
thu hút các nhà sản xuất ñường ưu tiên nhiều mía hơn cho mục ñích sản xuất ethanol nhiên liệu, ñiều 
này cũng giúp làm giảm khối lượng dư cung ñường trên thị trường. Thêm vào ñó, sự xuống giá của ñồng 
ñôla Mỹ cũng ñã làm nản lòng các nhà sản xuất, và hướng ñầu tư sang sản xuất ethanol dường như sẽ 
tốt hơn ñối với các nhà sản xuất. (Reuters, 26/09/2007) 

Diễn biến th ị trường ñường tr ắng k ỳ hạn London ngày 25/9/2007  

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, giá ñường trắng giao các kỳ hạn ñã tăng chút ít so với phiên giao dịch 
trước, nhờ hoạt ñộng mua vào của các quỹ.  

Các thương nhân cho biết, thị trường ñang tập trung vào các giao dịch chuyển ñổi kỳ hạn hợp ñồng 
ñường thô tháng 10/07, trước khi hợp ñồng này ñáo hạn vào cuối tuần này. 

Cuối ngày, giá ñường trắng giao tháng 12/07 ñã tăng 0,1 USD lên mức 281,60 USD/tấn. (Reuters, 
26/09/2007) 
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Tiêu th ụ ethanol th ế giới sẽ tăng gấp ñôi trong 5 n ăm tới 

Chủ tịch Uỷ ban ethanol Liên Mỹ, Jeb Bush, dự báo sản lượng và tiêu thụ ethanol thế giới sẽ tăng ít nhất 
gấp ñôi trong 5 năm tới, và các nước Mỹ Latinh, bao gồm Côlômbia, Peru, Guatemala và CH Dominica 
có thể sẽ tăng mạnh sản xuất nhiên liệu này, còn Braxin sẽ là nước dẫn ñầu thế giới về sản lượng. Ông 
Bush tin rằng những hàng rào thương mại trên thị trường  ethanol thế giới, sẽ dần ñược dỡ bỏ. Ông 
nhấn mạnh rằng Mỹ chắc chắn sẽ xoá bỏ thuế nhập khẩu ethanol từ Braxin-nước xuất khẩu nhiên liệu tái 
sinh hàng ñầu thế giới. 

Hiện chính phủ Mỹ ñánh thuế 0,54 USD cho môi gallon ethanol nhập khẩu từ Braxin. Những mục tiêu 
chính của Uỷ ban ethanol Liên Mỹ là mở rộng thị trường ethanol và bảo vệ môi trường. Nếu ñạt ñược 
những mục tiêu này, chắc chắn ethanol sẽ rất hấp dẫn các nhà ñầu tư . 

Uỷ ban này ñược thành lập vào tháng 12/2006. Khi ñược hỏi về lý do mà Mỹ quan tâm tới ethanol, ông 
Bush cho biết Mỹ cần phải tăng cường sử dụng ethanol ñể bảo vệ môi trường. Sản xuất ethanol ở Mỹ 
tăng rất nhành. Sau khi Tổng thống Mỹ George Bush ñưa ra chủ trương khuyến khích năng lượng tái 
sinh, nhiều công ty sản xuất nhiên liệu sinh học ñã ra ñời. Hiện nay tại Mỹ có 116 nhà máy sản xuất 
ethanol, 79 nhà máy ñang xây dựng, 11 nhà máy ñược mở rộng và 200 nhà máy sẽ ñi vào hoạt ñộng khi 
vụ thu hoạch ngô bắt  ñầu vào tháng 9/2008. Mục tiêu của Mỹ là nâng sản lượng nhiên liệu sinh học lên 
132 tỷ lít vào năm 2017, nhằm giảm 20% lượng xăng dầu tiêu thụ. 

Các nước Mỹ Latinh có tiềm lực rất lớn và ñã ñạt ñược nhiều tiến bộ quan trọng quá trình phát triển sản 
xuất và sử dụng ethanol, nguồn nhiên liệu sinh học ñược sản xuất từ công nghiệp mía ñường có thể thay 
thế nhiên liệu hoá thạch. Bộ trưởng Năng lượng và Khoáng sản Braxin, Silas Rondenau, cho biết, nước 
này ñang tăng cường mở rộng diện tích trồng mía và hy vọng sẽ tăng gấp ñôi lượng ethanol xuất khẩu 
vào năm 2010. Tới năm 2010, nhờ việc gia tăng nhanh chóng diện tích trồng mía, Braxin có khả năng 
xuất khẩu khoảng 8 tỷ lít ethanol, tăng mạnh so với mức 3 tỷ lít hiện tại và tạo ra 3,6 triệu công ăn việc 
làm trực tiếp hoặc gián tiếp. Dự báo, vào năm 2010, sản lượng ethanol hàng năm của nước này có thể 
ñạt 26 tỷ lít, tăng mạnh so với 10 tỷ lít hiện nay. 

Trong bối cảnh giá dầu tăng cao, các nước Mỹ Latinh như Côlômbia, Côstarica, Goatêmala… ñang áp 
dụng các quy chế và tiêu chuẩn pháp lý mới trong việc sử dụng năng lượng, trong ñó tăng dần nguồn nhiên 
liệu sinh học và cải tạo các phương tiện vận tải ñể thích nghi với nguồn nhiên liệu mới này. (AFP, 
20/9/2007) 
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TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 10 - 2007 

TIN TRONG NƯỚC 
    TIN HIỆP HỘI 

  Kế hoạch sản  xuất và tiêu thụ ñường niên vụ 2007/2008 và một số công tác trước mắt của hiệp hội 

     SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 

  Tình hình sản xuất kinh doanh mía ñường tháng 10/2007 và dự kiến 3 tháng 11/2007 ñến tháng 
1/2008 

  Một số giải pháp ổn ñịnh vùng nguyên liệu mía ở Tây Ninh 
    TIN VẮN 
  Trà Vinh: ðầu tư hơn 7 tỷ ñồng xây dựng vùng mía nguyên liệu 
  ðồng bằng sông Cửu Long: Giá mía ñầu vụ tăng  
  Vụ mía ñường 2007-2008: ðủ ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước 
  Bến Tre: Diện tích ñất trồng mía giảm  
  Cà Mau: Diện tích mía nguyên liệu giảm 
  Hoà Bình: Thung Rếch - “ðặc khu mía nguyên liệu”  
  Cà Mau: giá mía thới bình có chiều hướng gia tăng 
  TIN KHUYẾN NÔNG 
  Nhanh chóng nhân rộng ra ñại trà Giống mía ROC22 
  Máy liên hợp trồng mía năng suất cao 
TIN THẾ GIỚI  
    SẢN XUẤT TIÊU THỤ 
  Sản lượng ñường thô của australia giảm nhẹ trong năm 2007/08 
  Nga sẽ tăng thuế nhập khẩu ñường thô 
  Ấn ðộ sản xuất 29 triệu tấn ñường trong năm 2008 
  Ấn ðộ và Braxin cạnh tranh giành quyền xuất khẩu ñường vào Nga  
 Sản lượng ñường trắng của Pháp niên vụ này tăng   
  Sản lượng ñường Jamaica niên vụ 2006/07 thấp hơn dự kiến 
  Sản lượng ñường niên vụ 2007/08 của Mêhicô tăng 1,85% 
  Xuất khẩu ñường tháng 9 của Braxin tăng 26%  
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TIN HIỆP HỘI 

Kế hoạch s ản  xuất và tiêu th ụ ñường niên v ụ 2007/2008 và một số công tác tr ước mắt của hiệp hội 

I. Kế hoạch s ản xuất và tiêu th ụ ñường niên v ụ 2007/2008. 

Niên vụ 07/08 có thêm NMð Long Mỹ Phát ñi vào hoạt ñộng. Tổng số NMð hoạt ñộng là 37, với tổng công 
suất 96.300 TMN. 

1. Kế hoạch sản lượng. 

Cho ñến nay tình hình thực hiện vụ 06/07 và kế hoạch vụ 07/08 như sau: 

  

  Thực hiện vụ 06/07 Kế hoạch vụ 07/08 Vụ 07/08 tăng so với vụ 
06/07 

  Mía 

(tấn) 

ðường  

(tấn) 

Mía 

(tấn) 

ðường 

(tấn) 

Mía 

(tấn) 

ðường 

(tấn) 

Cả nước 12.470.100 1.151.550 13.897.763 1.313.576 1.427.663 162.026 

Miền Bắc 3.587.300 351.550 4.197.000 434.710 609.700 83.160 

M.Trung 

- TN 

3.366.900 332.800 3.682.000 367.240 315.100 34.440 

Miền Nam 5.515.900 467.200 6.018.763 511.626 502.863 44.426 

  

Như vậy, sau 2 vụ 04/05 và 05/06 sản xuất giảm sút, niên vụ 06/07 và 07/08 là hai niên vụ sản xuất tăng 
khá với sản lượng ñường cao nhất từ trước tới nay. 

2. Ngày vào v ụ sản xu ất. 

Tất cả các NMð ðB SCL và ðông Nam Bộ ñều vào vụ sản xuất 07/08 sớm hơn vụ 06/07 , khoảng từ 01 
tuần ñến 01 tháng . 

Các NMð vào vụ ñầu tiên ở ðB SCL là Thới Bình: 02/09, Long Mỹ Phát: 10/09, Nagarjuna: 11/09, Phụng 
Hiệp và Vị Thanh: 14/09. ở ðông Nam Bộ là Nước Trong 07/09. 

II. Nhận ñịnh về th ị trường:  

1. tình hình cung - c ầu và giá ñường th ế giới. 

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, niên vụ 06/07 sản lượng ñường thế giới ñạt khoảng 167 triệu tấn, dự báo 
nên vụ 07/08 ñạt khoảng 169 triệu tấn - cao nhất từ trước tới nay. 

Tổ chức ñường thế giới (ISO) dự báo cung ñường thế giới sẽ vượt cầu khoảng 10,8 triệu tấn trong niên vụ 
kết thúc vào tháng 09/2008. 
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ðáng lưu ý niên vụ 07/08, sản lượng ñường Ấn ðộ và Thái Lan tăng nhiều. Ấn ðộ có thể vượt Brazil (32,85 
triệu tấn), trở thành nước có sản lượng ñường lớn nhất Thế giới với 33 triệu tấn, Thái Lan : 7,6 triệu tấn 
(cao hơn vụ 06/07 là 400.000 tấn). 

Do cung vượt cầu nên giá ñường thế giới ñã giảm dần từ giữa năm 2006 ñến nay: 

- Tháng 05/2006 giá ñường trắng thế giới ñạt mức cao nhất: 487 USD/tấn. 

- Tháng 09/2006 giảm còn 334 USD/tấn. 

- Từ tháng 10/2006 ñến nay giá ñường vẫn diễn biến phức tạp: có khi chỉ trong vài ngày tăng giảm 20-30 
USD/tấn. Nhưng nhìn chung theo chiều hướng giảm. Giữa tháng 09/2007 còn 265 - 270 USD/tấn tại Luân 
ðôn và 268 USD/tấn tại Thái Lan. 

* M�t s� nhà phân tích d � báo giá ñ�	ng thê'gi �i s# th�p trong dài h �n. 

Tuy nhiên, cuối tháng 9/2007, giá ñường thế giới lại nhích lên (ngày 26/9/07 giá ñường trắng tại Luân ðôn 
là 281.6 USD/tấn). Có nguồn tin Ấn ðộ ñiều chỉnh lại kế hoạch, sẽ giảm sản xuất ñường, chuyển sang sản 
xuất ethanol. Tình hình thị trường ñường còn diễn biến khó lường. 

2. Tình hình cung c ầu và giá ñường trong n ước nên v ụ 06/07 

2.1 V� cung c �u ñ�	ng. 

Lượng ñường sản xuất trong nước vụ 06/07 là 1.250.000 tấn (riêng ñường công nghiệp: 1.151.000 tấn). 
Tồn kho vụ 05/06 chuyển sang: 130.000 tấn, cộng là 1.380.000 tấn. Theo tính toán số lượng ñường trên ñủ 
ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng từ  01/10/06 - 01/10/07. 

Thực tế một năm qua cho thấy lượng ñường cung cấp cho thị trường luôn luôn ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
trực tiếp và chế biến công nghiệp, không xảy ra thiếu ñường cục bộ. 

Một số nhà máy chế biến công nghiệp tuy ñược Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) cấp phép nhập 
khẩu ñường trong phạm vi 55.000 tấn theo cam kết WTO. ðến nay lượng ñường nhập về ñược khoảng 
10.000 tấn. 

Trong khi ñó vẫn có ñường nhập lậu qua biên giới Tây Nam và Miền Trung, nhưng số lượng là bao nhiêu 
thì chưa thống kê ñược. 

2.2 v� giá ñ�	ng  

- Giá ñường quí IV/2006: do giá ñường thế giới giảm mạnh, giá ñường trong nước cũng giảm theo. Từ 
tháng 10 ñến tháng 12/2006 giá bán buôn, có VAT, ñường kính trắng giảm từ 7.200-7.400 xuống 6.500-
6.600 ñ/kg. ðường tinh luyện giảm từ 7.800-8.800 xuống 7.400-7.800 ñ/kg. ðường vàng từ 6.900-7.000 
xuống 6.200-6.300 ñ/kg. 

- Giá ñường 9 tháng ñầu năm 2007: nhìn chung không có ñột biến, dao ñộng trong phạm vi sau: ðường 
kính trắng : 6.200-6.900 ñ/kg 

ðường tinh luyện : 7.000-7.350 ñ/kg 

ðường vàng : 6.000-6.800 ñ/kg. 

3. Nhận ñịnh về cung c ầu và giá ñường trong n ước niên v ụ 2007-2008 (từ 01/09/07 ñến 01/09/08) 
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3.1. Cân ñ�i cung c �u:  

Với sản lượng ñường của vụ 2007- 2008 dự kiến ñạt trên 1,4 triệu tấn (riêng ñường công nghiệp trên 1,3 
triệu tấn) thì ñủ ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. 

3.2. V� các ñ�i th� c�nh tranh:  

ðối thủ cạnh tranh của sản phẩm ñường Việt Nam niên vụ 07/08 vẫn như niên vụ 06/07 gồm: ñường nhập 
chính ngạch theo cam kết WTO và AFTA, và ñường nhập lậu. 

Tuy nhiên cần lưu ý một số ñiểm sau: 

- Theo cam kết WTO, năm 2008 phải mở cửa nhập khẩu với hạn ngạch tăng thêm 5%, nâng tổng số lên 
55.000 tấn + 5%. Thuế nhập khẩu không thay ñổi: 60% với ñường tinh luyện, 25% với ñường thô. 

- Theo cam kết AFTA thuế xuất nhập khẩu giảm từ 30% năm 2007 xuống còn 20% năm 2008 với cả ñường 
tinh luyện và ñường thô. 

Trong cam kết WTO phía Việt Nam ñược quyền phân bổ hạn ngạch cho ñối tượng sử dụng cuối cùng, nên 
năm 2008, cũng như năm 2007, ñể bảo hộ ngành ñường trong nước, Chính phủ cũng có thể chỉ cấp phép 
cho các nhà máy chế biến công nghiệp nhập ñường tinh luyện (hoặc ñường trắng) làm nguyên liệu sản 
xuất. 

ðường nhập theo cam kết WTO và AFTA sẽ trớ thành mối ñe dọa thật sự nếu giá ñường trắng thế giới và 
Thái Lan tiếp tục giảm xuống bằng và thấp hơn giá ñường giữa tháng 09/2007. 

3.3. V� giá ñ�	ng và giá mía niên v � 07/08: 

Giá ñường  : Giá ñường kính trắng loại I (có VAT) : 6.500  ± 300 ñ/kg. 

Giá mía  : Giá mía 10 CCS tại ruộng : 350.000 - 400.000 ñ/tấn 

III. tình hình tri ển khai, th ực hi ện Quyết ñịnh 26/2007/Qð-TTg. 

1. Về quy ho ạch vùng mía  

Các CTY/NMð ñã chủ ñộng cùng Sở NN & PTNT rà soát quỹ ñất và lập quy hoạch vùng mía trình UBND 
tỉnh phê duyệt. 

Cty CP Mð Sơn La ñược quy hoạch ổn ñịnh ñến năm 2020 là 3.500 ha, trong ñó 100 ha từ ñất ruộng một 
vụ lúa chuyển sang trồng mía. Tỉnh cũng ưu tiên chọn ñất, vận ñộng dồn ñiền ñổi thửa, ñến nay bình quân 
một hộ ñạt 0,77 ha, bình quân một ruộng ñạt 0,47 ha. Cty CP Mð Phan Rang ñược quy hoạch ñến 2010 là 
2.500 ha, có dự án xây dựng vùng mía tập trung thâm canh cao quy mô 500 ha. Một số Cty Mð khác cũng 
ñã ñược quy hoạch như : Sông Con - 4.500 ha, 333 - 3.200 ha, Cần Thơ - 10.300 ha, Sóc Trăng - 6.500 
ha. 

Các Cty Mð ở ðông Nam Bộ ñều ñã và ñang triển khai ñưa cây mía xuống vùng ñất thấp ñể giải quyết việc 
tranh chấp với cây cao su và cây mì. Kết thúc vụ 06/07 vùng mía của NMð Biên Hoà - Tây Ninh, sau 3 năm 
ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng với chi phí 887 triệu ñồng ñã ñạt 81,2% diện tích mía là vùng ñất thấp. 

2. Công tác gi ống mía  

Phát triển các giống mía cho năng suất và chất lượng cao ñược coi là một trong những giải pháp hàng ñầu 
ñể nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành mía ñường. 



 133 

Tất cả các NMð ñều ñang rất quan tâm ñẩy mạnh công tác tuyển chọn giống mía mới và tốt từ các vùng 
mía trong khu vực, từ các trung tâm nghiên cứu, từ các giống nhập ngoại ñể thay thế các giống cũ ñã thoái 
hoá. 

Hàng loạt các giống mía mới ñược các CTY/NMð như Cao Bằng, Sơn La, Kòn Tum, Gia Lai, Khánh Hoà, 
La Ngà, Biên Hoà, Cần Thơ, Sóc Trăng khảo nghiệm như các giống của Trung tâm mía Bến Cát, các giống 
Quế ðường, Việt Lâm, Mex, DLM, K, LK, v.v  

Cty CP Mð Hiệp Hoà có ñồng ruộng nhân giống 465 ha, trong ñó có 250 ha nhân giống thương phẩm, 215 
ha sản xuất giống kiểm ñịnh. 

Một số Cty Mð như Biên Hoà, thông qua trại giống mía của mình ñã chuyển giao ñến các hộ nông dân 
những giống mía mới có ñặc tính nổi trội hơn so với các giống cũ, ñặc biệt là giống K88-65. 

3. Về thu ỷ lợi 

- Cty CP Mð Nước Trong lắp ñặt hệ thống ñiện lưới tưới mía trên diện rộng. 

- Cty CP Mð La Ngà lắp ñặt hệ thống tưới phun quy mô 60-70 ha. ðang triển khai hệ thống tưới nhỏ giọt 80 
ha, lắp ñặt thiết bị cho dự án thuỷ lợi 800 ha. 

4. Về cơ giới hoá  

- Cty CP Mð Sông Lam mua một máy cày 80 mã lực và một máy làm cỏ. 

- Cty CP ðường Quảng Ngãi ñã trang bị 6 máy MTZ 892, 3 máy DT 75, một số máy công tác trên 1,8 tỷ 
ñồng 

- Cty CP Mð La Ngà nhập máy kéo ñộng lực lớn như MTZ 892, áp dụng cày sâu 40-50 cm, ứng dụng máy 
băm lá mía sau thu hoạch, máy xới bỏ phân và máy xới cỏ giữa hàng. ðang thử nghiệm máy nâng mía. 

- Cty CP ðường Biên Hoà: Mua máy kéo Iseki 2205, MTZ 50, MTZ 80, MTZ 800 và 3 chiếc MTZ 892; một 
số thiết bị nông nghiệp như dàn cày 7 chảo, dàn cày 8 chảo, dàn cày phá lâm 4 chảo, dàn cày phá lâm 3 
chảo, dàn cày ra 4 trụ kết hợp với cày vô, dàn cày phá gốc kết hợp cày ra, dàn chăm sóc, dàn cày kết hợp 
bón phân do Thái Lan sản xuất. 

5. Về khuy ến nông  

- Cty CP Mð Bến Tre có chế ñộ: Nếu sản lượng mía huy ñộng ñạt và vượt 230.000 tấn trên diện tích 3.200 
ha mía trong vùng thì hỗ trợ 50% lãi vay, tương ứng 10.000ñ/tấn. Còn thưởng mía có chữ ñường cao là 
15.000ñ/tấn . 

- Cty CP Mð La Ngà có CLB khuyến nông cây mía 

- Cty CP Mð Cần Thơ thường xuyên tổ chức các hình thúc tham quan, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật mới 
ñến người trồng mía, nâng cao trình ñộ canh tác cho nông dân. 

- Cty Mð Sóc Trăng phối hợp các trung tâm khuyến nông của tỉnh thực hiện chương trình sản xuất nhân 
giống mía trong dân.   

Trong thời gian tới ngành mía ñường Việt Nam cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao năng 
suất chất lượng mía, giảm chi phí cho nông dân bằng cách chọn lựa giống mía mới phù hợp với từng vùng, 
cơ giới hoá ñồng mía, dồn ñiền ñổi thửa, tích tụ ruộng ñất theo chủ trương của ðảng, Quốc hội và Chính 
phủ. 
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Thường trực Hiệp hội MðVN phối hợp với Trung tâm nghiên cứu phát triển mía ñường ñề nghị Bộ NN - 
PTNT và các Bộ ngành Trung ương thực hiện chương trình giống mía mới, thuỷ lợi, cơ giới hoá, khuyến 
nông cho cây mía ñể nâng cao năng suất chất lượng mía, giảm chi phí trên một tấn mía cho bà con nông 
dân. 

6. Về cải tiến công ngh ệ, nâng c ấp thi ết b ị và mở rộng công su ất NMð 

- Cty CP Mð Sông Lam có kế hoạch cải tạo hệ thống ép mía. Cty CP Mð ðắk Nông áp dụng hệ thống lắng 
nổi. 

Nhiều Cty Mð ñầu tư thiết bị nâng công suất NMð: Cao Bằng từ 700 lên 1.000 TMN, 333 có kế hoạch từ 
800 lên 1.500 - 2.000 TMN vào vụ 08/09. Cần Thơ không ngừng cải tiến công nghệ, nâng công suất 2 NMð 
của Cty lên 4.300 TMN và sẽ lên 6.000 TNM. 

ðáng lưu ý là tổng công suất các NMð vụ 07/08 ñã ñạt tới 96.300 TNM, trong khi quy hoạch ñến năm 2010 
theo Qð 26 là 105.000 TMN. 

Trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu, năm 2007 có 7 Cty Mð ñăng kí chứng nhận hàng NLS Việt 
Nam chất lượng cao và Uy tín thương mại là : KCP, Sông Con, Khánh Hoà, La Ngà, Biên Hoà, Cần Thơ và 
Sóc Trăng. Các sản phẩm ñăng ký ñã ñược Hội ñồng của Bộ NN & PTNT xét tuyển, lễ trao giấy chứng 
nhận ñược tổ chức tại Hà Nội vào ngày 29/09/2007 . 

IV. Một số công tác c ủa Hiệp hội niên v ụ 2007- 2008 

1. Phối hợp chặt chẽ giữa Cty/ NMð từng tiểu vùng và toàn Hiệp hội trong tổ chức thu mua mía và tiêu thụ 
ñường; tập trung cao chỉ ñạo khu vực phía Nam và thị trường ñường TPHCM. 

ðề nghị từng tiểu vùng tiến hành họp ñầu vụ vào thời gian thích hợp ñể thống nhất các biện pháp chung 
của tiểu vùng, nhất là trong vấn ñề phân rõ ranh giới thu mua mía, giá mía và cước vận chuyển, phối hợp 
trong việc tiêu thụ ñường. 

2. Thường trực Hiệp hội sẽ tổng hợp những kiến nghị của các CTY/MNð và báo cáo các bộ ngành ñịa 
phương xem xét giải quyết. 

Liên quan ñến vấn ñề tiêu thụ ñường, Thường trực Hiệp hội sẽ thường xuyên bám sát tình hình ñể phản 
ảnh và kiến nghị Bộ Công Thương kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu ñường theo cam kết WTO và AFTA, 
ñặc biệt là ngăn chặn ñường nhập lậu qua biên giới Tây Nam và Miền Trung. ðề nghị các CTY/NMð theo 
dõi và cung cấp thông tin cho Thường trực Hiệp hội về ñường nhập lậu. 

3. Ngay từ ñầu vụ này, công tác giống mía cần ñược khẩn trương triển khai. 

ðề nghị các Cty/NMð tham gia ñề xuất ý kiến với Cục trồng trọt về ðề án phát triển giống mía giai ñoạn 
2007 - 2010 thay cho ðề án phát triển giống mía giai ñoạn 2003 - 2008 ñang ñược thực hiện rất chậm chạp 
và có nhiều bất cập. 

ðồng thời do mới ñây Bộ NN & PTNT ñã xác ñịnh khuyến nông cho mía là khuyến nông trọng ñiểm, cần 
tranh thủ tận dụng sự chỉ ñạo và nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ cho công tác này. 

4. ðề nghị các Bộ, ngành và ñịa phương tháo gỡ khó khăn ñể 5 CTY/NMð là Sơn La, Kon Tum, Trà Vinh, 
Sóc Trăng, Thới Bình sớm ñược cổ phần hoá. 

5. Ban chấp hành sẽ có nghị quyết ñể triển khai thực hiện chương trình hành ñộng của Hiệp hội theo từng 
giai ñoạn. (Theo B/C của HH Mía  ñường Việt Nam) 

SẢN XUẤT TIÊU THỤ 
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Tình hình s ản xuất kinh doanh mía ñường tháng 10/2007 và d ự kiến 3 tháng 11/2007 ñến tháng 
1/2008 

Trên thị trường ñường thế giới, giá ñường sau khi tiếp tục giảm trong 15 ngày ñầu tháng ñã bắt ñầu tăng; 
tại Luân ðôn giá ñường trắng giao tháng 12/2007 từ 276,2 USD/tấn giảm xuống 270 USD/tấn sau ñó 
tăng lên 284 USD/tấn (17/10), nguyên nhân do nhu cầu mua vào của các quy hàng hoá, tác ñộng của giá 
thô tăng cao và ñộng ñô la giảm giá. Dự báo tháng 11/2007 giá ñường thế giới ổn ñịnh dân mặc nguồn 
cung ñường tăng từ các nước bước vào vụ sản xuất mới cùng với sức ép nguồn cung ñược dự báo tiếp 
tục dư thừa từ vụ sản xuất 2007-2008 do giá dầu thô còn ở mức cao. 

Trong nước, hiện nay ñã có 12 nhà máy vào vụ sản xuất (1 nhà máy miền ðông Nam Bộ, 9 nhà máy 
miền Tây Nam Bộ và 2 nhà máy miền Trung, Tây Nguyên). Theo dự kiến sẽ có thêm nhiều nhà máy vào 
vụ nhưng do thời tiết mưa nhiều và giá bán ñường xuống thấp nên sản lượng mía ép trong tháng 
10/2007 chỉ ñạt 360.000 tấn, sản lượng ñường ñạt 29.000 tấn. Luỹ kế từ ñầu vụ sản lượng mía ép 
530.600 tấn, sản lượng ñường ñạt 40.000 tấn. 

Giá mua mía theo hợp ñồng tại ruộng quy 10 CCS từ 340.000-400.000 ñ/tấn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay 
chữ ñường bình quân khoảng 7-8 CCS. Nhu cầu ñường có chiều hướng tăng nhưng do nguồn cung trên 
thị trường dồi dào bao gồm ñường tồn từ vụ 2006-2007 chuyển sang, ñường sản xuất trong vụ 2007-
2008 và ñường nhập lậu nên giá bán buôn ñường tiếp tục giảm 100-150 ñ/kg. ngày 20/10 giá bán buôn 
ñường tại các trung tâm bán buôn phổ biến (giá thanh toán): ñường kinh trắng 6.200-6.750 ñ/kg, ñường 
tinh luyện 6.500 – 7.300 ñ/kg, ñường vàng 6.600 – 6.700 ñ/kg (so với cùng thời ñiểm này năm 2006 giá 
bán buôn ñường năm nay thấp hơn 300 – 800 ñ/kg, riêng ñường tinh luyện thấp hơn 900 – 1.500 ñ/kg), 
giá bán lẻ ñường trên thị trường nhìn chung ổn ñịnh, ñường tinh luyện phổ biến 8.500-10.000 ñ/kg. 

Tuy nhiên, giá mua mía hiện nay ñang ñứng ở mức cao và giá ñường liên tục hạ, sẽ bất lợi cho các nhà 
máy ñường trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Vì vậy, các nhà máy phải phối hợp trong Hiệp hội ñề 
xuất giá bán ñường hợp lý, vừa có hiệu quả, vừa ñể nông dân có lãi yên tâm trồng và chăm sóc mía. Mặt 
khác, các nhà máy phải phối hợp với ngành nông nghiệp và PTNT, chính quyền ñịa phương ñầu tư bằng 
các giống mới, thích hợp cho năng suất, chất lượng cao ñể trên cơ sở ñó hạ giá mua mía sẽ vẵn có lợi 
cho bà con nông dân trồng mía và nhà máy sản xuất ổn ñịnh lâu dài. 

Dự kiến trong thời gian tới, nhu cầu về ñường tiếp tục tăng do bước vào thời kỳ chuẩn bị hàng tết 
Nguyên ñán 2008, nhưng giá cả ít có biến ñộng do nguồn cung dồi dào, phần lớn các nhà máy sẽ vào vụ 
sản xuất mía ñường 2007-2008 (chỉ còn nhà máy ñường Nam Trung Bộ vào vụ vào dịp ñầu năm âm lịch 
do mía chín muộn) dự kiến sản lượng ñường ñạt khoảng 500.000 – 550.000 tấn, trong khi ñó nhu cầu 
tiêu dùng khoảng 350.000 tấn, lượng ñường còn tồn sang các tháng sau 150.000 – 200.000 tấn và 
lượng ñường hiện còn tồn trong các nhà máy và khâu lưu thông sẽ cung ứng ra thị trường trong các 
tháng tiếp theo ñủ nguồn cung trong nước. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị với Bộ Công Thương chỉ ñạo  các ñịa phương tăng 
cường công tác quản lý thị trường, chống ñường nhập lậu qua biên giới và ñiều hành tốt việc nhập khẩu 
ñường theo hạn ngạch thuế quan năm 2007 ñể bình ổn giá ñường trong nước năm 2007, 2008 và hạn 
chế ảnh hưởng xấu tới vụ sản xuất mía ñường. (Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối) 

Một số giải pháp ổn ñịnh vùng nguyên li ệu mía ở Tây Ninh  

Hiện Tây Ninh ñang chuẩn bị cho vụ chế biến mía ñường mới, thông thường vào khoảng cuối tháng 10, 
hoặc ñầu tháng 11 dương lịch. So với vụ trước, diện tích mía toàn tỉnh giảm ñi khá nhiều, nguyên nhân 
do bất cập ở các khâu thu hoạch, vận chuyển, ñánh giá chữ ñường, tạp chất... chưa ñược khắc phục 
khiến nông dân không mặn  mà với cây mía.  

Vụ mùa 2006-2007, Tây Ninh phát triển diện tích mía lên ñến gần 38.000 ha, cao nhất từ trước tới nay 
với năng suất bình quân hơn 60,2 tấn/ha, tổng sản lượng khoảng 2.288.000 tấn mía cây (TMC), tăng gần 
18% so năm trước. Trên các vùng nguyên liệu chính, ba nhà máy chế biến mía công nghiệp trong tỉnh ñã 



 136 

ký hợp ñồng, ñầu tư và bao tiêu sản phẩm ñược gần 28.000 ha, thu mua hơn 1,52 triệu TMC (chưa tính 
phần ngoài tỉnh thu mua), sản xuất tổng cộng hơn 143.500 tấn ñường các loại, tăng hơn vụ trước khoảng 
30.300 tấn.  

Nhiều chính sách ưu ñãi cũng ñược các nhà máy áp dụng dành cho người trồng mía như ñầu tư, hỗ trợ 
vốn trồng mới, chăm sóc, hỗ trợ giống mía, thủy lợi phí và cả cho nông dân vay vốn ñể thuê, mua ñất 
trồng mía cho nhà máy.  

Bên cạnh ñó, tỉnh còn có chính sách dành riêng cho vùng nguyên liệu gồm: hỗ trợ có mục tiêu cho ngân 
sách các huyện, thị xã hơn 4,6 tỷ ñồng khuyến khích trồng mới hơn 12.000 ha mía, ñẩy mạnh công tác 
khuyến nông, vận ñộng nông dân chuyển cây mía xuống vùng thấp, mở các ñiểm trình diễn, hội thảo... 
nhằm  tăng năng suất, sản lượng và tìm giải pháp ñể cây mía có thể phát triển trong tiến trình hội nhập. 
Về cơ bản, trong vụ mùa 2006-2007, Tây Ninh ñã cung cấp ñủ nguyên liệu cho các nhà máy công nghiệp 
chế biến, ñạt 81,83% công suất ép mía cả vụ theo thiết kế.  

Theo dự kiến, các nhà máy ñường sẽ không có thay ñổi lớn về chính sách ưu ñãi cho nông dân trong vụ 
mía sắp tới, nhưng nhiều người lo ngại sản lượng mía nguyên liệu sẽ sụt giảm vì nhiều nguyên nhân.  

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh, tổng diện tích mía trồng mới 
ñến nay chỉ ñạt khoảng hơn 4.500 ha, giảm hơn 7.600 ha so vụ  trước, riêng diện tích mía vùng thấp 
cũng ñã giảm hơn 2.300 ha. Trên thực tế, chính phương thức ñiều hành thu mua, tổ chức lịch ñốn chặt 
không tốt khiến nhiều nông dân trồng mía bị thiệt hại, dẫn ñến gặp nhiều khó khăn trong thu hoạch, làm 
giá nhân công tăng cao, hàng loạt cánh ñồng mía bị khô mất sản lượng, chữ ñường (CCS)...  

Một ñiều thường thấy trên vùng mía là, hễ khi nào giá ñường cao, giá mua mía cũng cao theo thì lượng 
mía cháy thường rất ít. Vụ mùa 2006-2007 bị trì trệ trong thu hoạch, tổng diện tích mía cháy lên ñến gần 
5.000 ha, tăng gấp 3,3 lần vụ trước, trong ñó nhiều ñám mía do nông dân cố tình ñốt ñể ñược ưu tiên 
ñốn chặt sớm. 

Mặt khác, cách tính CCS của các nhà máy khiến nông dân nghi ngờ. Nhà máy ñường Bourbon thanh 
toán bình quân toàn vụ khoảng 8,7 CCS, thấp hơn vụ trước ñến 1,1 CCS, nhà máy ñường Biên Hòa-Tây 
Ninh là 9,3 CCS, thấp hơn vụ trước 0,8 CCS. ðối với tạp chất bị khấu trừ, các nhà máy tính bình quân 
toàn vụ lại tăng lên 25% so vụ trước. iều ñó làm giảm lòng tin của người trồng mía, khiến tổng diện tích 
vùng nguyên liệu giảm ñi trông thấy.  

Có những vùng ñất thấp trước chuyển sang trồng mía có năng suất rất cao, nay chuyển lại trồng lúa. 
Nhiều khu vực người dân cày bỏ cả mía vụ 2, vụ 3 ñể chuyển sang trồng mì, cao-su do có lợi nhuận cao 
hơn, từ ñây dẫn ñến nguy cơ thiếu hụt mía nguyên liệu cho vụ mùa 2007-2008. 

ðể giữ ổn ñịnh vùng nguyên liệu, tỉnh hiện chỉ ñặt mục tiêu phát triển khoảng 32 nghìn ha mía, nhưng cố 
gắng gia tăng năng suất ñể tăng sản lượng lên cao, ñáp ứng cho toàn vụ 1,5 triệu TMC, tương ñương 
136 nghìn tấn ñường.  

Trước mắt, tỉnh và các nhà máy cần quy hoạch lại vùng nguyên liệu cho phù hợp, ñẩy mạnh việc ñưa 
cây mía xuống vùng thấp, ñầu tư cơ sở hạ tầng như giao thông nội ñồng, hệ thống tưới tiêu... Về giống 
mía, bộ giống của Tây Ninh chủ yếu là K84-200 nên khi chín thì ñồng loạt, gây áp lực lớn cho thu hoạch, 
do ñó cần có ñề án nghiên cứu và ứng dụng giống mới cho các vùng theo ba dạng chín sớm, trung bình 
và muộn ñể tránh thu hoạch ñông ken, gây thiệt hại cho nông dân.  

Vấn ñề cơ giới hóa, nhất là trong thu hoạch mía ñã ñược ñặt ra nhiều năm nay, nhưng chưa thực hiện 
ñược, khiến giá công lao ñộng tăng lên rất cao so với bình thường, nên cần nhanh chóng ứng dụng cơ 
giới trên vùng mía trong tình hình thiếu lao ñộng nông nghiệp như hiện nay.  

ðặc biệt, lịch ñốn chặt, kế hoạch tiếp nhận vụ mía 2007-2008 nên rút kinh nghiệm vụ trước, thông báo 
rộng rãi cho người trồng mía nắm rõ, không ñể xảy ra tình trạng thu mua nhỏ giọt, gây thiệt hại cho cả 
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nông dân lẫn nhà máy. Riêng việc tính CCS và tạp chất, nhiều nông dân kiến nghị cần thay ñổi phương 
thức tính toán cho trung thực, thí dụ lập cơ sở trung gian ño CCS, có sự tham gia của "bốn nhà" gồm 
nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và nhà máy ñường ñể nông dân có niềm tin, ra sức thâm canh, tăng 
năng suất, duy trì ñược vùng nguyên liệu bền vững, lâu dài. (Theo báo ND) 

TIN VẮN 

Trà Vinh: ðầu tư hơn 7 tỷ ñồng xây d ựng vùng mía nguyên li ệu 

Niên vụ mía 2007- 2008 Công ty mía ñường Trà Vinh ñã ñầu tư hơn 7 tỷ ñồng ñể hỗ trợ nông dân xây 
dựng vùng mía nguyên liệu ở hai huyện Trà Cú và Tiểu Cần.  

Bình quân mỗi ha mía trồng mới ñược Công ty ñầu tư 8 triệu, riêng diện tích mía lưu gốc ñược ñầu tư 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 350.000 ñồng/tấn tại bàn 
cân nhà máy loại mía sạch từ 10 chữ ñường. Theo tính toán của người trồng mía, nếu năng suất mía 
bình quân ñạt từ 100 tấn ñến 110 tấn/ha như niên vụ trước, với giá bao tiêu này mỗi ha người trồng mía 
thu lãi thấp nhất từ 10 triệu ñến 12 triệu ñồng; riêng diện tích mía lưu gốc nhờ không tốn chi phí mua 
giống và công ñào hố, ñặt hom nên có mức lãi cao hơn nhiều.  

Ngoài ứng vốn ñầu tư, 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 tháng ñến 6 tháng lên 8 tháng ñến 9 tháng trong năm. 
Việc rải vụ sẽ hạn chế tình trạng thiếu nguyên liệu ở ñầu vụ, cuối vụ và thừa nguyên liệu vào giữa vụ như 
thường xảy ra ở các vụ mía trước ñây. 

Niên vụ mía 2007- 2008, nông dân tỉnh Trà Vinh ñã trồng ñược khoảng 7. 265 ha; trong ñó có khoảng 
80% diện tích mía lưu gốc từ vụ trước, tập trung ở 3 huyện Trà Cú, Tiểu Cần và Duyên Hải./. 

ðồng b ằng sông C ửu Long: Giá mía ñầu vụ tăng  

Hiện nay ở các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh ñang thu hoạch trà mía ñầu vụ. Giá mía thương lái 
thu mua tại ruộng là 410.000 ñ/tấn, cao gấp ñôi so với vụ mía năm trước và mức lãi của nông dân ñạt 
trên 50% tổng thu. Mía tại ðồng bằng sông Cửu Long (ðBSCL) ñang ñược mùa với năng suất trung bình 
ñạt 90 tấn/ha trở lên, ñặc biệt vùng mía ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng ñạt năng suất 120- 140 
tấn/ha, cao nhất khu vực. Vụ mía ñường 2007 - 2008, các tỉnh ðBSCL trồng trên 60.000 ha mía với sản 
lượng dự kiến ñạt trên 4.320.000 tấn.  

Các nhà máy ñường ở khu vực này ñã giữ giá thu mua mía ổn ñịnh ở mức cao nhằm khuyến khích nông 
dân giữ vững diện tích mía hiện có và mở rộng diện tích trồng mới tại những nơi ñã ñược qui hoạch. Rút 
kinh nghiệm từ các vụ trước, hiện nay các nhà máy ñường khu vực ðBSCL thực hiện cam kết ổn ñịnh 
vùng mía nguyên liệu, hạn chế tranh mua, thống nhất khung giá thu mua mía bảo ñảm cho doanh nghiệp 
và nông dân ñều có lợi. Bên cạnh ñó, các nhà máy ñường còn ñầu tư kinh phí nâng công suất trang thiết 
bị ñể tiêu thụ hết lượng mía nguyên liệu, thực hiện tốt hợp ñồng bao tiêu sản phẩm với người trồng mía, 
tránh rủi ro của thị trường như những năm trước ñây. 

Hiện nay, nhà máy ñường Sóc Trăng ñã ký hợp ñồng bao tiêu 80% diện tích mía nguyên liệu, Công ty 
Cổ phần mía ñường Cần Thơ cũng ñã hợp ñồng bao tiêu gần 1/2 diện tích mía trồng tại tỉnh Hậu Giang. 
Nhà máy ñường Thới Bình (Cà Mau) ñã tăng công suất ép từ 1.000 tấn/ngày lên 1.150 tấn mía/ngày 
nhằm tiêu thụ hết 3.000 ha mía nguyên liệu tại ñịa phương./.  

Vụ mía ñường 2007-2008: ðủ ñáp ứng nhu c ầu tiêu dùng trong n ước 

ðó là nhận ñịnh của ông Võ Thành ðàng, Chủ tịch Hiệp hội mía ñường Việt Nam phát biểu tại hội nghị 
toàn thể thành viên của Hiệp hội ñược tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. 
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Theo Hiệp hội, vụ mía ñường 2007-2008 dự kiến ñạt 1,4 triệu tấn ñường, tăng 162.000 tấn so với vụ 
trước. Trong ñó ñường công nghiệp hơn 1,3 triệu tấn (miền Bắc: 434.710 tấn; miền Trung và Tây 
Nguyên: 367.240 tấn và miền Nam: 511.626 tấn); giá thu mua mía nguyên liệu (10 chữ ñường) tại ruộng 
giao ñộng từ 350.00 ñến 400.000 ñồng/tấn và giá ñường trắng (có VAT) 6.000 ñồng ñến 6.800 ñồng/kg. 

Dự báo nguồn cung về ñường thế giới sẽ vượt cầu khoảng 10,8 triệu tấn trong niên vụ kết thúc vào 
tháng 9/2008 (theo tổ chức ñường thế giới). ðiều ñáng lưu ý là niên vụ mía ñường này, dự kiến sản 
lượng ñường của một số nước sẽ tăng nhiều: như Ấn ðộ có thể vượt Brazil (32,85 triệu tấn) trở thành 
nước có sản lượng lớn nhất thế giới với 33 triệu tấn; Thái Lan khoảng 7,6 triệu tấn (cao hơn vụ trước 
400.000 tấn). Do cung vượt cầu nên giá ñường thế giới ñã giảm dần từ giữa năm 2006 ñến nay (tháng 
5/2006 giá ñường trắng trên thế giới ñạt mức cao nhất là 485 USD/tấn, giảm xuống còn 282 USD/tấn vào 
cuối tháng 9/2007). Giá ñường thế giới giảm mạnh kéo giá ñường trong nước cũng giảm theo. Giá bán 
buôn ñường trắng có thuế VAT từ 7.200 ñồng ñến 7.400 ñồng/kg giảm xuống còn 6.200 ñến 6.900 
ñồng/kg, ñường tinh luyện từ 7.800 ñến 8.800 ñồng giảm còn 7.000 ñến 7.350 ñồng /kg, ñường vàng từ 
6.900 ñến 7.000 ñồng/kg giảm xuống 6.000-6.300 ñồng/kg. ðối thủ cạnh tranh của sản phẩm ñường Việt 
Nam cũng như niên vụ trước là ñường nhập chính ngạch theo cam kết WTO, AFTA và ñường nhập lậu. 
ðây là mối ñe dọa thật sự ñối với ngành mía ñường trong nước nếu giá ñường trắng trên thế giới và Thái 
Lan tiếp tục giảm xuống và thấp hơn giá ñường giữa tháng 9/2007 (265 ñến 270USD/tấn). Tại hội nghị, 
các thành viên của hiệp hội ñều cho rằng ñể tăng khả năng cạnh tranh, ngành mía ñường trong nước 
phải sớm quy hoạch vùng nguyên liệu mía 300.000 ha vào năm 2010; phát triển giống mía cho năng suất 
và chất lượng cao phù hợp cho từng vùng, ñồng thời kết hợp biện pháp thủy lợi, cơ giới hóa, khuyến 
nông, cải tiến công nghệ, nâng cấp thiết bị các nhà máy ñường nhằm hạ giá thành trong sản xuất mía 
nguyên liệu và sản phẩm ñường. 

Hiện nay, cả nước có 37 nhà máy ñường ñang hoạt ñộng với tổng công suất 96.300 tấn mía/ngày; phấn 
ñấu ñến năm 2010 ñưa tổng công suất của các nhà máy ñường lên 105.000 tấn mía/ngày, nâng năng 
suất mía bình quân từ 50-55 tấn/ha lên 70 tấn/ha./. 

Bến Tre: Di ện tích ñất trồng mía gi ảm  

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hà, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre, tính từ 
ñầu năm 2007 ñến nay, tổng diện tích ñất trồng mía của toàn tỉnh Bến Tre ñã tiếp tục sụt giảm nhanh 
chóng. Cụ thể, tính ñến cuối tháng 9/2007, toàn tỉnh chỉ còn hơn 8.025 ha ñất trồng mía, giảm 12,5% so 
với cùng kỳ năm ngoái. 

Tổng diện tích ñất trồng mía của tỉnh Bến Tre bị sụt giảm trầm trọng là do ảnh hưởng cơn bão số 9 cuối 
năm 2006. Giá mía cây cứ liên tục giảm làm cho hiệu quả kinh tế của việc trồng mía không còn cao. 
Phần lớn diện tích ñất trồng mía ñã ñược người dân chuyển sang trồng dừa hoặc trồng các loại cây ăn 
trái khác./.  

Cà Mau: Di ện tích mía nguyên li ệu gi ảm 

Mặc dù giá mía ñầu vụ ñang ở mức khá cao, trên dưới 400 ñồng/kg, nhưng một số nông dân ở huyện 
Thới Bình, tỉnh Cà Mau sau khi thu hoạch xong không ñể trồng lưu vụ ñã phá bỏ gốc mía, chuyển sang 
nuôi tôm, ảnh hưởng bất lợi ñến hệ sinh thái ngọt vùng mía nguyên liệu. Tình trạng ñó tiếp tục gia tăng, 
có chiều hướng diễn biến phức tạp trong thời gian tới nếu thiếu những giải pháp giải quyết ñồng bộ và 
hiệu quả. 

Nguyên nhân của vấn ñề này ñược những nông dân cho biết là kinh tế gia ñình họ ñang gặp rất nhiều 
khó khăn, nợ vay ngân hàng, vay nóng lãi suất cao bên ngoài khó trả hết ñược từ cây mía do thời gian 
trồng mía dài nhưng lợi nhuận không cao. ðó còn chưa kể  giá cả sụt giảm. Ngoài ra, nông dân trồng 
mía chưa ñược nhà máy bao tiêu sản phẩm, giá cả bấp bênh, nhất là chưa gắn kết với vùng nguyên liệu 
ñể ñầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống mới chất lượng tốt nhằm giúp họ nâng 
cao năng suất và sản lượng, sản xuất ñạt hiệu quả kinh tế, ñảm bảo cuộc sống cho gia ñình.  
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Thời gian qua, nông dân Thới Bình "tự bơi" trên ñồng mía ñã quy hoạch thành vùng nguyên liệu trọng 
ñiểm, nhưng chưa ñược ñầu tư phát triển. Trong khi ñó, áp lực từ giá trị kinh tế khá cao của con tôm sú, 
nhiều người giàu lên nhờ nuôi tôm và họ nôn nóng làm giàu từ nguồn lợi này, dù nuôi tôm hiện nay rất 
bấp bênh, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thời ñiểm ñầu vụ trước ñó, hàng trăm hec-ta mía non ở các xã Trí Lực, 
Trí Phải, Thới Bình, Biển Bạch vùng mía nguyên liệu Thới Bình bị ñốn hạ, phá ñất chuyển sang nuôi tôm 
cũng vì những nguyên nhân nói trên. 

Thới Bình ñã quy hoạch 2 tiểu vùng phát triển sản xuất nông - ngư nghiệp ở phía Bắc và ngư - nông 
nghiệp ở phía Nam của huyện. Trên cơ sở này, Thới Bình quy hoạch ổn ñịnh vùng mía nguyên liệu 3.500 
ha cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy ñường Thới Bình và một số nhà máy khác trong khu vực. Vì vậy, 
việc nông dân chuyển mục ñích sử dụng ñất trái phép, không theo quy hoạch không những gây nguy cơ 
thiếu mía nguyên liệu cho Nhà máy ñường Thới Bình công suất 1.000 tấn mía/ngày trong thời gian tới 
mà còn phá vỡ quy hoạch phát triển vùng mía, ảnh hưởng bất lợi ñến hệ sinh thái vùng ngọt hoá do xả 
nước mặn vào nuôi tôm, gây nhiễm mặn tràn lan. 

Hiện nay, Nhà máy ñường Thới Bình ñang triển khai 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 
và nhà máy hoạt ñộng thuận lợi sau khi chuyển ñổi hình thức sở hữu. ðồng thời kết hợp với huyện Thới 
Bình thành lập hợp tác xã trồng và bán mía với thành viên tham gia là những nông dân tâm huyết với cây 
mía, có diện tích trồng mía khá lớn. Bên cạnh ñó tập trung ñầu tư ñồng bộ về cơ sở hạ tầng, vốn, kỹ 
thuật, giống mới, trồng rải vụ và bao tiêu sản phẩm theo phương thức liên kết “4 nhà” nhằm chủ ñộng, ổn 
ñịnh nguồn nguyên liệu cho nhà máy, giúp nông dân trồng mía ñạt hiệu quả kinh tế cao./. 

Hoà Bình: Thung R ếch - “ ðặc khu mía nguyên li ệu”  

Nhà máy mía ñường Hòa Bình hiện ñang bao tiêu sản phẩm cho 1.910 ha ñất trồng mía nguyên liệu trên 
toàn tỉnh. Trong ñó, huyện Kim Bôi ñược coi là vùng nguyên liệu trọng ñiểm với diện tích trên 800 ha. 
“ðiểm nhấn xanh” trong vùng nguyên liệu trọng ñiểm này là Thung Rếch (thuộc xã Tú Sơn, huyện Kim 
Bôi). Nơi ñây ñược ñịnh danh là “ñặc khu mía nguyên liệu”.  

Những ngày tháng 10, màu xanh của mía nguyên liệu phủ tràn Thung Rếch. Không có màu vàng quen 
thuộc của cánh ñồng vào vụ gặt cũng như không có cảnh nhộn nhịp của nông thôn ngày mùa. Bù lại, nơi 
ñây no căng sự sống của những ruộng mía nguyên liệu. Thân trắng ñã sắp ñủ cao và ñang tích vị ngọt. 
Lớp vỏ khô cuối cùng chờ người bóc. Ruộng mía nhà này xạc xào nối tiếp ruộng mía của nhà kia, cả 
thung ñi ñâu cũng thấy bạt ngàn mía. Tháng sau, mía bắt ñầu vào kỳ thu hoạch. 

Có thể nói, với người dân Thung Rếch bấy lâu nay, trồng mía nguyên liệu là sự lựa chọn an toàn và hiệu 
quả nhất về giá trị kinh tế. ðặc trưng khí hậu và thổ nhưỡng của vùng màu cạn này ñược khẳng ñịnh là 
rất thích hợp cho sự phát triển của cây mía nguyên liệu. Người ta ñã từng thử trồng sắn, dong riềng, ñậu, 
mía tím,… nhưng quy chung lại, mía nguyên liệu vẫn ñược xác ñịnh là loại cây chủ lực. Loại cây này có 
ñộ thích ứng cao, cho sản lượng tương ñối ổn ñịnh, và ñặc biệt, ưu ñiểm ñặc trưng nhất là lợi thế về ñầu 
ra. ðầu ra của mía nguyên liệu luôn ñược ñảm bảo chắc chắn bởi Công ty cổ phần mía ñường Hòa Bình. 
Theo các hợp ñồng ký kết, công ty nhận bao tiêu toàn bộ sản phẩm, ngoài ra còn hỗ trợ ñắc lực cho ñối 
tác trong các khâu quan trọng khác như: giống, phân, kỹ thuật, tiền vốn,… 

ðây là cách làm ăn rạch ròi và chắc chắn, có tác dụng giảm thiểu mức ñộ rủi ro phát sinh từ thị trường 
tiêu thụ. Chính vì vậy, trở thành “kim chỉ nam” cho sự lựa chọn của người nông dân - vốn chưa bao giờ 
thoát khỏi sự hoang mang trên chính mảnh ñất, thửa ruộng của mình. Trong khi giá trị của các loại nông 
sản luôn biến ñộng theo thị trường khiến người nông dân thường xuyên rơi vào thế lao ñao vì bị ñộng, thì 
việc thị trường của cây mía nguyên liệu ñã ñược xác lập ngay từ ñầu khiến họ phấn khởi. 

- “Tôi chỉ mong có thêm ñất ñể trồng mía nguyên liệu.” - Anh Xa Văn Nghĩa, một nông dân sống tại xóm 
Kim Bắc 5, tâm sự.  

Nhà có tổng diện tích ñất là 4.000m2 nhưng năm nay, vợ chồng anh phải chuyển sang trồng ngô thay vì 
trồng mía nguyên liệu như những năm trước. Nguyên nhân là: “ñất rải rác và không tiện ñường vận 
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chuyển” (thường thì vào mỗi kỳ thu hoạch mía, người ta ñánh ô tô vào tận ruộng rồi mới bốc mía lên xe. 
ðất nhà anh Nghĩa nằm sâu trong sườn ñồi, ôtô không vào ñược – NV). Anh tỏ ra tiếc nuối: “Cây mía ñã 
gắn bó với người dân chúng tôi ngay từ những năm ñầu di cư từ lòng hồ lên ñây, tức là những năm 1994 
– 1996. ở vùng này, nhà ai có nhiều ñất và chuyên tâm ñầu tư vào việc trồng mía nguyên liệu thì kinh tế 
ñi lên trông thấy”. Với năng suất bình quân khoảng 80 – 120 tạ/ha, giá thị trường ít biến ñộng mạnh, thu 
nhập ổn ñịnh từ cây mía nguyên liệu ñã và ñang làm yên lòng bà con nông dân. Mía nguyên liệu vì thế 
mà cứ tràn ngập Thung Rếch. 

ðược biết, tỉnh Hòa Bình có 5 trạm nguyên liệu của Công ty mía ñường Hòa Bình ñặt tại 4 huyện: ðà 
Bắc, Tân Lạc, Lạc Sơn mỗi huyện một trạm, riêng Kim Bôi 2 trạm. Những trạm này có nhiệm vụ giám 
ñịnh và phát triển vùng nguyên liệu tại các ñịa bàn quản lý.  

Anh Phạm ðình Tân - cán bộ Trạm nguyên liệu Tú Sơn, cho biết: Trạm quản lý các vùng mía nguyên liệu 
tại 8 xã: Tú Sơn, ðú Sáng, Bình Sơn, Thượng Bì, Kim Bình, Vĩnh Tiến (huyện Kim Bôi), Cao Răm, Kỳ 
Sơn (huyện Lương Sơn), giao dịch trực tiếp với 47 chủ hợp ñồng. Trong 8 xã ñó thì xã Tú Sơn trồng 
nhiều nhất với diện tích 287,6 ha (xã ñứng thứ hai là xã Cao Răm với 44,97 ha; xã Kỳ Sơn ít nhất với 3,4 
ha). Riêng Thung Rếch chiếm khoảng hơn 200 ha, ñược coi như một “ñặc khu mía nguyên liệu” của xã 
nói riêng và của tỉnh nói chung.  

Có thể nói, ñất rộng (diện tích tự nhiên là 1.760 ha), dân thưa (318 hộ với 1.468 khẩu) là lợi thế của 
Thung Rếch trong việc trở thành một ñặc khu trồng mía nguyên liệu. Hay nói cách khác, với một vùng có 
tiềm năng về ñất như Thung Rếch thì hướng làm ăn mang lại hiệu quả lâu dài là hình thành những khu 
chuyên canh, tập trung. Hiện nay, ngoài 400 ha ñất lâm nghiệp thì Thung Rếch có 1.360 ha ñất dành cho 
canh tác. Trong số này, ngoài 7 ha trồng cây công nghiệp, 528 ha trồng cây nông nghiệp (chủ yếu là mía 
nguyên liệu và ngô) thì còn 825 ha… sử dụng cho các mục ñích khác. ðồng nghĩa rằng số diện tích 825 
ha của Thung Rếch ñang chờ ñược quy hoạch! (Theo báo HB) 

Cà Mau: giá mía th ới bình có chi ều hướng gia t ăng  

Theo số liệu mới nhất, huyện Thới Bình thu hoạch ñược 1.000 ha diện tích mía, năng suất, sản lượng 
ñạt khá, giá cả ổ ñịnh ở mức cao. 

Tuy mới bước vào ñầu vụ năm 2007, giá mía thu mua tại rẫy từ 380 – 400 ngàn ñồng/tấn, nếu so với 
mùa vụ năm 2006, giá mía tăng khoảng 100 ngàn ñồng/tấn. Theo tính toán của người trồng mía, sản 
lượng ñạt từ 10 – 12 tấn/công thì người dân thu lãi từ 1 - 2 triệu ñồng/công. Dự kiến, giá mía ở huyện 
Thới Bình còn tăng cao từ nay ñến cuối vụ và ước thu nhập của người trồng mía lên ñến hàng chục triệu 
ñồng/hộ. Hiện nay, huyện Thới Bình ñang làm việc với Nhà máy ñường Thới Bình và thương lái có kế 
hoạch thu mua hết nguyên liệu mía của người dân./. (Theo báo CM 21/10/2007) 

TIN KHUYẾN NÔNG 

Nhanh chóng nhân r ộng ra ñại trà Gi ống mía ROC22  

Những năm gần ñây, Trung tâm Khảo nghiệm giống sản phẩm cây trồng và phân bón miền Trung - Tây 
Nguyên ñã phối hợp với hai huyện Nghĩa Hành và Sơn Tịnh trồng thử nghiệm giống mía ROC22 trên các 
chân ñất xám bạc và ñất phù sa. Qua sản xuất, thâm canh, giống mía ROC22 ñược nông dân ñánh giá 
rất cao, do có năng suất và chữ ñường cao.  

Giống mía ROC22 ñược nhập từ Viện Mía ñường ðài Loan, và ñưa vào Việt Nam trồng khảo nghiệm từ 
năm 1999 ñược công nhận vào năm 2004. Năm 2005 Trung tâm Khảo nghiệm giống, sản phẩm cây 
trồng và phân bón miền Trung - Tây Nguyên ñưa vào sản xuất thử nghiệm trên chân ñất xám bạc màu tại 
HTX NN Long Phú, xã Hành Minh (Nghĩa Hành) và trên chân ñất phù sa, tại HTX chuyên canh mía Tịnh 
Giang (Sơn Tịnh). Qua 3 vụ mía sản xuất thử nghiệm, giống mía ROC22 ñã mang lại hiệu quả kinh tế 
cao. Năng suất bình quân trên các chân ñất ñạt từ 100 - 110 tạ/ha, với chữ ñường 12 - 13 CCS. Giống 
mía ROC22 có những ñặc tính tốt là ñộ sinh trưởng và phát triển tốt, khả năng ñẻ nhánh, tái sinh gốc 
khá, chịu hạn, cứng cây, chống ñổ ngả, ít nhiễm bệnh và cho năng suất cao. Qua thực nghiệm trên cánh 
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ñồng cho thấy, giống mía ROC22 thuận lợi cho người nông dân là ít tốn công chăm sóc và cho năng suất 
cao. Ông Từ Loan - nông dân tham gia trồng thử nghiệm giống mía ROC22 ở HTX NN Hành Minh 
(Nghĩa Hành) cho biết, giống mía ROC22 so với các giống mía hiện nay thì năng suất ñạt cao. Năm 2005 
từ việc trồng thử nghiệm 1 ha giống mía ROC22 ñạt hiệu quả, ñến nay (niên vụ mía 2007 - 2008) diện 
tích mía ROC22 ñã ñược nhân lên 38 ha, với trên 300 nông dân tham gia. Dự kiến trong niên vụ mía 
2008 - 2009 HTX NN Hành Minh sẽ mở rộng trên 100 ha. 

Tại HTX chuyên canh mía Tịnh Giang giống mía này ñược trồng thử nghiệm trên 2 ha (với 18 hộ nông 
dân tham gia). Nông dân tham gia mô hình ñược Nhà nước hỗ trợ 100 hom giống và 30% phân bón, vật 
tư nông nghiệp. Nông dân tham gia mô hình còn ñược hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc mía. 

Thành công bước ñầu của mô hình thâm canh giống mía ROC22 sẽ góp phần trong việc thay thế các 
giống mía ñược trồng ñại trà hiện nay trên ñịa bàn tỉnh như giống ROC10; F156; Qð93-159. Qua ñối 
chứng giống mía ROC22 với các giống mía ñược trồng ñại trà hiện nay cho thấy, năng suất mía ROC22 
vượt từ 30-40% sản lượng. 

Tiến sĩ Dương Quý Tường - Giám ñốc Trung tâm Khảo nghiệm giống sản phẩm cây trồng và phân bón 
miền Trung- Tây Nguyên khuyến cáo: ðể thực hiện nhân rộng giống mía ROC22, nông dân cần thực 
hiện ñúng các quy trình kỹ thuật hướng dẫn. Trong ñó cần lưu ý việc bón phân. ðối với chân ñất phù sa, 
1 ha mía cần bón 10 - 20 tấn phân hữu cơ; 390kg Urê; 600kg phân lân; 300kg kaliclorua và 1.000kg vôi. 
ñối với chân ñất xám bạc màu, ñất cát nên bón 10-20tấn phân hữu cơ; 450kg Urê; 730kg phân lân, 
350kg kaliclorua và 800kg vôi. Ngoài ra khi trồng giống mía ROC22, nông dân cần tuân thủ 3 chu kỳ tưới 
nước: Lần 1 tưới vào giai ñoạn mía ñẻ nhánh; lần 2 tưới vào giai ñoạn mía hình thành lóng và lần 3 tưới 
vào giai ñoạn mía vươn lóng (vào khoảng tháng 7). Hy vọng giống mía này sẽ ñược nhân rộng ra ñại trà 
trong các niên vụ mía tới ở nhiều ñịa phương trong tỉnh, nhằm thay thế các giống mía năng suất thấp, 
góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho người trồng mía. (Theo báo QN) 

Máy liên h ợp trồng mía n ăng su ất cao  

Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Trường ðại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh do Tiến sĩ Phan 
Hiếu Hiền chủ trì ñã thiết kế, chế tạo thành công máy liên hợp trồng mía cho năng suất gấp 3 lần so với 
trồng bằng phương thức thủ công trước ñây. 

ðây là mẫu máy trồng mía rất thích hợp với các ñiều kiện ñồng ruộng Việt Nam hiện nay, bởi nó tận dụng 
ñược nguồn ñộng lực máy kéo bánh bơm ñang ñược bà con nông dân sử dụng phổ biến ở nông thôn. 
Máy ñược thiết kế gọn nhẹ, có thể thực hiện liên tục cả 5 công ñoạn: rạch hàng, rải hom, bón phân lót, 
sắp hom và lấp ñất, góp phần giảm cường ñộ làm việc cho người trồng mía. Hiệu quả nổi bật khi sử 
dụng máy liên hợp trồng mía còn ở chỗ: máy rạch hàng ở tầng ñất sâu nên nó giúp cho khả năng giữ ẩm 
tốt hơn cho hom mía trong giai ñoạn mọc mầm và phân bón không bị nước mưa rửa trôi, giúp cho bộ rễ 
phát triển tốt, hạn chế hiện tượng ñỗ ngã câykhi gặp gió, khả năng tái sinh của mía lưu gốc mạnh, kéo 
dài ñược thời vụ thu hoạch. Ngoài ra, Loại máy này còn tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc áp dụng ñồng bộ 
các khâu cơ giới khi chăm sóc cũng như khi thu hoạch. 

Máy liên hợp trồng mía ñã ñược ñưa vào thử nghiệm trên diện rộng ở các tỉnh Tây Ninh, 

ðồng Nai cho kết quả rất tốt, không chỉ giảm giá thành 40% so với trồng bằng phương pháp thủ công, 
mà còn góp phần tăng năng suất mía, nhờ trồng ñúng kỹ thuật và kịp thời vụ. 

TIN THẾ GIỚI 

SẢN XUẤT TIÊU THỤ  

Sản lượng ñường thô c ủa australia gi ảm nh ẹ trong n ăm 2007/08 

Do ñiều kiện thời tiết bất lợi quá ẩm ướt nên ñã khiến việc thu hoạch mía bị trì hoãn, sản lượng ñường thô 
của Australia niên vụ 2007/08 có thể sẽ giảm 10% so với dự báo ban ñầu của Chính phủ và ngành ñường 
Australia, ñạt 4,6 triệu tấn. Việc thu hoạch mía ở Queensland ñược bắt ñầu từ một tháng trước ñây như 
thường lệ, nhưng những người thu hoạch mía không thể tiến hành công việc. Do vậy thu hoạch và ép mía 
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ñã diễn ra rất muộn trong năm nay. Trái ngược hẳn với ñiều kiện ẩm ướt khác thường ở miền bắc, các 
vườn mía ở miền nam nước này thì ñang trong tình trạng khô hạn, do hậu quả của ñợt hạn hán khốc liệt 
nhất trong vòng 100 năm qua. 

Niên vụ 2006/07, sản lượng ñường thô của nước này ñạt 4,65 triệu tấn do các vườn mía bị tàn phá nặng 
nề bởi một trận lốc xoáy dữ dội. 

Trong những năm trước ñây, sản lượng ñường thô hàng năm của Australia thường giao ñộng trong 
khoảng từ 4,2 triệu tấn - 5,6 triệu tấn/năm, chủ yếu phụ thuộc vào thời tiết.   

Australia là nước xuất khẩu ñường ñứng thứ 3 thế giới sau Braxin và Thái Lan, hàng năm xuất khẩu 
ñường ñem lại cho nước này một khoản thu khoảng 1 tỷ AUD, chủ yếu ñường Australia ñược xuất khẩu 
sang các thị trường châu á. 

Nga sẽ tăng thu ế nhập kh ẩu ñường thô  

Mới ñây Thủ tướng Nga ñã phê duyệt kế hoạch tăng thuế nhập khẩu ñường thô lên khoảng 220 - 270 
USD/tấn trong vòng 6 tháng (bắt ñầu từ tháng 12 tới). Việc tăng thuế nhập khẩu ñường là ñể bảo vệ ngành 
sản xuất ñường trong nước tránh tình trạng nhập khẩu quá nhiều ñường thô làm giảm giá ñường nội ñịa. 

Nga tính thuế nhập khẩu ñường theo xu hướng giâm ñường thô ở New York. Mỗi năm Nga tiêu thụ khoảng 
5,8 triệu tấn ñường, trong ñó hơn một nửa từ ñường củ cải nội ñịa. Phần còn lại là ñường tinh luyện từ 
ñường thô nhập khẩu của Braxin, Cuba, Thái Lan và Guatemala. 

Dự báo sản lượng củ cải của Nga năm nay sẽ giảm, do vậy sản lượng ñường sẽ giảm xuống 3,1 - 3,2 triệu 
tấn so với kỷ lục 3,3 triệu tấn năm ngoái. (AFP, 23/10/07) 

Ấn ðộ sản xu ất 29 tri ệu tấn ñường trong n ăm 2008 

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm Ấn ðộ Sharad Pawar cho biết, Ấn ðộ có thể sản xuất 29 
triệu tấn ñường trong năm tới. Cùng với mức dự trữ trong niên vụ 2006-2007 là 11,9 triệu tấn, Ấn ðộ sẽ 
có một số lượng ñường lớn.   

Vì sản phẩm ñường có mặt khắp nơi trên thế giới và giá cả rẻ ñã khiến hoạt ñộng xuất khẩu trở nên 
ngưng trệ ñối với Ấn ðộ, Pawar cho biết. Bộ trưởng Nông nghiệp ñã kêu gọi các bang của Ấn ðộ tăng 
cường sản xuất ethanol từ cây mía ñường nhằm ñối phó với tình trạng dư thừa quá nhiều và tránh mức 
thuế áp ñặt quá mức. 

Việc dư thừa lượng ñường ở Ấn ðộ ñã dẫn tới sức ép về giá cả, giảm lợi nhuận và vị thế của một vài 
công ty sản xuất ñường của nước này như Balrampur Chini.  

Trong tháng 8, Tổ chức mía ñường quốc tế (ISO) ñã dự báo rằng Ấn ðộ ñang trong tiến trình vượt qua 
Braxin ñể trở thành nước xuất khẩu ñường lớn nhất thế giới trong mùa vụ 2007-2008. ðầu năm nay, ISO 
dự ñoán sản lượng ñường của Ấn ðộ niên vụ 2007/08 ñạt 33,15 triệu tấn, một con số kỷ lục và tăng 80% 
so với năm ngoái. (Xinhua,15/10/2007) 

Ấn ðộ và Braxin c ạnh tranh giành quy ền xu ất khẩu ñường vào Nga  

Ấn ðộ ñang cạnh tranh với Braxin ñể giành quyền xuất khẩu ñường thô tới Nga, nhưng ñiều này chưa 
ñược quyết ñịnh. 

Theo một chuyên gia, hiện tại mức phí vận chuyển ñường thô từ tây ấn ñến biển ñen là 72-75 USD/tấn, 
cũng tương ñương với mức chi phí từ Braxin ñến  khu vực biển ñen. Chi phí vận chuyển ñã bất ngờ tăng 
mạnh do nhu cầu ñường lớn từ Trung Quốc do giá các loại hàng hoá tăng cao. 
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Tuy nhiên, hiện Nga ñang cố gắng cắt giảm lượng ñường thô nhập khẩu, nhằm thúc ñẩy sản xuất trong 
nước. 

Các nhà máy ñường Ấn ðộ ñang phải chịu sức ép xuất khẩu ñường trắng, trong bối cảnh cung dư thừa 
lớn và niên vụ mùa mới bội thu ñã bắt ñầu từ tháng 9 vừa qua. 

Ấn ðộ kỳ vọng sẽ vượt qua Braxin ñể trở thành nước sản xuất ñường lớn nhất thế giới vào niên vụ 
2007/08 và tụt giảm dự trữ ñường, do hoạt ñộng bán ra tại mức giá thấp hiện nay. 

Tổ chức ñường quốc tế (ISO) dự báo, sản lượng ñường của Ấn ðộ niên vụ 2007/08 sẽ ñạt mức cao nhất 
chưa từng có, với sản lượng 33,15 triệu tấn, tăng 8% mỗi năm.   

Theo ông Jain, chủ tịch hiệp hội xuất khẩu Ấn ðộ, những nhà xuất khẩu ñường Ấn ðộ ñang tiến hành 
ñàm phán nhằm xuất khẩu ñường thô sang Ai cập và Iran, nhưng ñiều ñó chưa thành hiện thực. Ông cho 
biết thêm, một khối lượng nhỏ ñường thô của Ấn ðộ ñã ñược bán sang Bănglañét, Inñônêsia, Malaysia 
và Các tiểu vương quốc ảrập, ngoài ra nước này còn có thị trường tiêu thụ ñường thô tiềm tàng ñến từ 
các nước châu Phi. 

Theo ước tính, xuất khẩu ñường thô của Ấn ðộ niên vụ 2007/08 sẽ vào khoảng 600.000 tấn, trong ñó 
không ít hơn 350.000 sẽ ñược mua bởi nhà máy tinh chế Dubai al-khaleej, và phần còn lại ñược xuất 
khẩu ñến nước là khách hàng lớn của nước này. (AFP, 18/10/2007)À 

Sản lượng ñường tr ắng của Pháp niên v ụ này t ăng   

Theo tin từ ngành ñường Pháp, sản lượng ñường trắng của nước này năm nay tăng ñáng kể so với niên 
vụ trước. Năm nay, sản lượng ñường trắng của Pháp ñạt 4 triệu tấn, tăng 0,2 triệu tấn so với mức 3,8 
triệu tấn của năm ngoái, do tăng năng xuất mùa vụ nhờ ñiều kiện thời tiết tốt. 

Năm nay, năng suất củ cải ñường của nước này cao chưa từng thấy, với bình quân ñạt 13 tấn/ha. Có 
ñược năng suất cao chưa từng có này, phần lớn là nhờ ñiều kiện thời tiết thuận lợi, cộng với việc nâng 
cao chất lượng hạt giống, nâng cao hiệu quả kỹ thuật. (Reuters, 15/10/2007)  

Sản lượng ñường Jamaica niên v ụ 2006/07 thấp hơn dự kiến 

Jamaica ñã kết thúc niên vụ mía ñường năm nay với tổng sản lượng giảm 5.000 tấn so với mục tiêu ñặt 
ra trước ñó. 

Theo tin từ ngành ñường Jamaica, kết thúc niên vụ mía năm nay bắt ñầu từ tháng 12/06 ñến hết tháng 9 
năm nay, nước này ñã sản xuất ñược tổng khối lượng 162.000 tấn ñường, thấp hơn 5.000 tấn so với 
mục tiêu 167.000 tấn. 

ðược biết, trước khi bắt ñầu niên vụ mía này, tháng 11/06 ngành ñường Jamaica ñã ñặt mục tiêu sản 
xuất 160.000 tấn ñường. Nhưng sau ñó, những kết quả thu hoạch ban ñầu thuận lợi, khiến ngành ñường 
nước này nâng sản lượng mục tiêu lên thêm 7000 tấn. 

Karl James, một quan chức ngành ñường cho biết, hoạt ñộng ñốt vườn trái phép, tình trạng xuống cấp 
của máy móc và trang thiết bị, cộng với ñiều kiện thời tiết xấu ñã ñẩy sản lượng ñường thực tế xuống 
thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu ñặt ra. Niên vụ mía ñường 2007/08 của Jamaica dự kiến sẽ bắt ñầu 
vào tháng 12 tới. (AP, 18/10/2007) 

Sản lượng ñường niên v ụ 2007/08 của Mêhicô t ăng 1,85% 

Theo hiệp hội mía ñường Mêhicô, sản lượng ñường niên vụ này của Mêhico tăng 1,85% so với niên vụ 
trước nhờ nhận ñược lượng mưa thuận lợi. 
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Ông  Carlos Blackaller, người ñứng ñầu hiệp hội mía ñường cho biết, theo ước tính sản lượng ñường 
của Mêhicô niên vụ 2007/08 sẽ ñạt khoảng 5,5 triệu tấn, tăng so với mức 5,4 triệu tấn của niên vụ trước. 

Trong một báo cáo của  Bộ nông nghiệp Mêhicô hồi tháng 8 vừa qua, sản lượng ñường niên vụ 2007/08 
có thể ñạt 5,6 triệu tấn so với 5,3 triệu tấn của niên vụ 2006/07. (AP, 18/10/2007) 

Xuất kh ẩu ñường tháng 9 c ủa Braxin t ăng 26%  

Theo một quan chức Bộ Thương mại Braxin cho biết, xuất khẩu ñường tháng 9/07 của Braxin ñạt gần 
1,95 triệu tấn, tăng hơn 26% so với mức 1,54 triệu tấn của cùng kỳ năm trước. Tháng 8, tổng khối lượng 
ñường xuất khẩu của nước này ñạt mức 2,18 triệu tấn. 

Hiện nay, vùng mía trọng ñiểm Trung- Nam của Braxin, nơi cung cấp khoảng 90% tổng sản lượng ñường 
của nước này ñang tiếp tục thu hoạch vụ mía ñạt kỷ lục. Trong khi ñó, khu vực mía ñường phía Bắc cũng 
ñã bắt ñầu tiến hành thu hoạch vụ mía năm nay từ ñầu tháng 9 vừa qua. 

Dưới ñây là kết quả xuất khẩu tháng 8 và tháng 9. 

(ðơn vị: tấn)  

Xuất khẩu Tháng 9/07 Tháng 8/07 Tháng 9/06 

ðường thô  1.246.500  1.275.400   1.043.100 

ðường trắng   698.700  909.200 494.900 

Tổng  1.945.200  2.184.600 1.538.000 

(AP, 20/10/2007) 
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TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 11 - 2007 

TIN TRONG NƯỚC 
     SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 
  Tình hình sản xuất, kinh doanh mía ñường tháng 11 năm 2008 
  Quảng Ngãi: Tìm gi ải pháp ñể phát tri ển vùng mía nguyên li ệu theo h ướng b ền vững  
    TIN VẮN 
  Nghệ An: Công ty cổ phần Mía ñường Sông Con cung ứng giống mía mới cho các ñịa phương  
  Tây Ninh: Trích gần 2 tỷ ñồng hỗ trợ nông dân trồng mía 
  Tây Ninh: Chính thức vào vụ chế biến mía ñường năm 2007- 2008  
  Nhà máy ñường An Khê nâng công suất chế biến gắn liền với mở rộng vùng nguyên liệu mía 
  Bến Tre: Sau 1 năm cổ phần hóa, Nhà máy ðường Bến Tre lãi hơn 10 tỉ ñồng. 
  Nhà máy ñường Kon Tum: Sản xuất 14.000 tấn ñường RS trong vụ ép 2007 – 2008 
  Sóc Trăng: Hàng ngàn ha mía và lúa bị ảnh hưởng mưa ngập, triều cường 
  Tây Ninh: Thiếu mía nguyên liệu cho các nhà máy ñường 
  Cây mía mở hướng thoát nghèo cho nông dân vùng cao  
  Vụ ép mới, Công ty ðường Bình ðịnh phấn ñấu sản xuất 45.000 tấn ñường RS 
  SOSUCO bao tiêu trên 6.000 ha mía nguyên liệu 
  Trà Vinh: Gần 65% diện tích mía ñược doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm  
  Nghệ An: ảnh hưởng bão số 5, mía giảm cả năng suất và chất lượng 
  Sóc Trăng: Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và rầy ñầu vàng phát sinh mạnh trên lúa, mía 
  Long An: Xã Tân Thành xuất hiện bệnh lạ trên cây mía 
  Bắc Kạn: Thơm ngon mía, chuối Cao Kỳ 
  Cà Mau: Mía bán ñược giá nhưng nông dân vẫn còn băn khoăn 
  Giá ñường sẽ tiếp tục tăng 
  Thị trường Tp Hồ Chí Minh: ðường RE và RS tăng giá ñột biến  
TIN THẾ GIỚI  
    SẢN XUẤT TIÊU THỤ 
  Dư thừa ñường niên vụ 2007/08 sẽ vào khoảng 11,1 triệu tấn 
  Braxin: Sản lượng mía niên vụ 2007/08 ñạt mức cao 
  Inñônêsia : Sẽ không nhập khẩu ñường  
  Pakistan tăng thuế nhập khẩu ñường lên 25% 
 Sản lượng củ cải ñường của ñức tăng trong niên vụ 2007/08 
  Ấn ðộ sẽ tăng xuất khẩu ñường sang Nga 
  Anh: Khai trương nhà máy ñầu tiên sản xuất nhiên liệu sinh học từ ñường  
  Sản lượng ñường trắng Ukraina giảm ñáng kể trong 11 tháng ñầu năm 
  Sản lượng ñường niên vụ 2007/08 của Nicaragoa 
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Tại TP Hồ Chí Minh, mặc dù lượng ñường nhập về các chợ ñầu mối ñã tăng 30% so với thường kỳ, 
trung bình khoảng 150 - 160 tấn/ngày, nhưng vẫn chưa ñáp ứng hết nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Do 
ñó giá các thành toàn bộ ñường RE và RS tăng cao ñột biến từ 700 - 1.700 ñồng/kg, riêng ñường phèn 
tăng giá mạnh nhất, tăng 2.400 ñ/kg lên 11.000 ñ/kg. Giá bán buôn các loại ñường tại chợ Trần Chánh 
Chiếu: RE Biên Hòa 9.000 - 9.200 ñ/kg (tăng 1.200 ñ/kg), RE Ninh Hòa 8.700 ñ/kg (tăng 1.700 ñ/kg), RE 
Juna (Long An) 8.700 ñ/kg (tăng 1.400 ñ/kg), RE Bourbon (Tây Ninh) 8.700 ñ/kg (tăng 1.400 ñ/kg),...; RS 
Juna 8.500 ñ/kg (tăng 1.400 ñ/kg), RS Mỹ Tho 9.000 ñ/kg (tăng 1.600 ñ/kg), RS Bình ðịnh 8.000 ñ/kg 
(tăng 1.100 ñ/kg), RS Cần Thơ 8.500 ñ/kg (tăng 1.700 ñ/kg), ñường tán 8.000 ñ/kg (tăng 700 ñ/kg), 
ñường kết tính vàng 8.500 ñ/kg (tăng 1.500 ñ/kg),... Trong thời gian này, giá nhiều loại ñậu cũng tăng từ 
400 - 2.000 ñ/kg do nhu cầu về nguyên liệu làm bánh cho dịp cuối năm tăng từ 20% - 35% so với thường 
kỳ. Giá bán buôn phổ biến: ñậu xanh hột 16.600 - 18.000 ñ/kg (tăng 400 ñ/kg), ñậu xanh tách hột 16.300 
- 18.000 ñ/kg (tăng 1.000 ñ/kg), ñậu phộng 23.500 - 25.000 ñ/kg (tăng 2.000 ñ/kg), ñậu ñỏ 11.800 - 
16.000 ñ/kg (tăng 1.000 ñ/kg), ñậu nành 13.000 - 14.000 ñ/kg (tăng 1.000 ñ/kg), mè ñen và mè trắng 
ñồng giá 27.000 ñ/kg (tăng 1.000 ñ/kg)... 

TIN KHUYẾN NÔNG 

TIN THẾ GIỚI 

SẢN XUẤT TIÊU THỤ  

Dư thừa ñường niên v ụ 2007/08 sẽ vào kho ảng 11,1 tri ệu tấn 

Theo các chuyên gia phân tích thuộc Analyst Kingsman SA, tổng dư thừa cung ñường niên vụ 2007/08 
của toàn thế giới sẽ vào khoảng 11,1 triệu tấn, giảm so với khối lượng dư thừa của niên vụ trước ở mức 
12,1 triệu tấn.  

Theo dự báo trước ñây của Kingsman, dư thừa cung ñường niên vụ 2007/08 của toàn thế giới sẽ 
khoảng 11,16 triệu tấn.  

Dư cung ñường của thế giới xuất phát từ vụ mùa bội thu của các nước sản xuất hàng ñầu thế giới là 
Braxin, Ấn ðộ và một số nước châu á khác.  

Tổng sản lượng ñường niên vụ 2007/08 của toàn thế giới ñạt mức 169,9 triệut tấn, so với mức 167,4 
triệu tấn ñã ñược dự báo trước ñây. Niên vụ năm nay nhu cầu tiêu dùng ñường của thế giới cũng tăng 
lên, theo ước tính vào khoảng 158,8 triệu tấn so với mức 156,3 triệu tấn của niên vụ 2006/07.  

Kingsman dự ñoán sản lượng ñường của Ấn ðộ niên vụ 2007/08 sẽ ñạt khoảng 32,5 triệu tấn, một kỷ lục 
ñã ñưa Ấn ðộ trở thành nước sản xuất ñường lớn nhất thế giới. Trong khi ñó, ñối thủ cạnh tranh của 
Braxin sẽ ñạt mức sản lượng khoảng 27,97 triệu tấn ñường trong niên vụ này, tăng so với mức 27,67 
triệu tấn của niên vụ 2006/07.  

Các nhà phân tích cho biết, khối lượng mía tăng lên trong niên vụ này của Braxin ñã ñược chuyển sang 
sản xuất ethanol, do nhu cầu ethanol ñang tăng mạnh trong bối cảnh giá dầu thô tăng cao. Tổng sản 
lượng ethanol niên vụ này của Braxin sẽ ñạt khoảng 18,9 tỷ lít. (AP, 27/11/2007) 

Braxin: S ản lượng mía niên v ụ 2007/08 ñạt mức cao  

Bộ Nông nghiệp Braxin cho biết, sản lượng mía của nước này niên vụ 2007/08 sẽ ñạt mức cao ñạt kỷ 
lục, nhưng sản lượng ñường và ethanol ñược dự báo thấp hơn niên vụ truớc do hàm lượng ñường giảm. 

Theo dự báo cuối cùng cho vụ mía năm nay, tổng sản lượng mía ñược ñưa vào ép ñạt mức 475,1 triệu 
tấn, tăng so với 473,2 triệu tấn ñã dự báo hồi tháng 8.  

Theo Conab, một quan chức Bộ nông nghiệp Braxin, Sản lượng mía tăng là nhờ ñiều kiện thời tiết thuận 
lợi ở khu vực miền bắc và diện tích trồng mía tăng. Diện tích trồng mía năm nay ước tính ñạt 6,96 triệu 
ha, tăng 30.000 ha so với dự báo trước ñó.  

lượng mưa tốt ở miền bắc Braxin ñã giúp tăng sản lượng mía ở khu vực này, với ước tính sẽ ñạt khoảng 
61,6 triệu tấn so với mức 60,7 triệu tấn của dự báo hồi tháng 8.  

Khối lượng mía ở khu vực Trung- Nam, nơi tập trung khoảng 90% sản lượng mía của Braxin, ñược ước 
tính sẽ ñạt khoảng 413 triệu tấn, tăng 500.000 tấn so với dự báo trước ñây của Conab.  

Nhưng sản lượng ñường thì có thể sẽ không cao bằng dự báo trước ñây.  
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Sản lượng ñường ñược dự báo sẽ giảm xuống mức 29,6 triệu tấn so với mức 30 triệu tấn ñã dự báo 
trước ñó. Các nhà máy cũng ñược dự báo sẽ ñạt khoảng 20,9 tỷ lít ethanol, giảm so với mức 21,3 tỷ lít 
của dự báo hồi tháng 8.  

Niên vụ mía 2006/07, sản luợng mía của Braxin ñã ñạt 426 triệu tấn, sản lượng ñường ñạt 30,2 triệu tấn 
và tổng sản lượng ethanol ñạt 17,5 tỷ lít.  

Niên vụ mía năm nay, sẽ có khoảng 53% khối lượng mía ñược dành ñể sản xuất ethanol, tăng so với tỷ 
lệ 50% của niên vụ trước. (Reuters, 28/11/2007) 

Inñônêsia : S ẽ không nh ập kh ẩu ñường  

Theo Bộ nông nghiệp Inñônêsia cho biết, nước này sẽ không nhập khẩu ñường trắng vào năm tới do dự 
trữ ñường nội ñịa cao. 

Inñônêsia là nước nhập khẩu ñường lớn nhất ðông nam á, với nhu cầu nhập khẩu ñường trắng cho tiêu 
dùng khi sản xuất trong nước không ñáp ứng ñủ.  

Nhưng dự trữ ñường nội ñịa ñược kỳ vọng ñã nhận ñược sự hỗ trợ từ tăng sản lượng trong nước và 
tăng nhập khẩu ñường trắng trong năm nay.  

Theo Uỷ ban ñường inñônêsia, sản lượng ñường trắng nội ñịa của nước này sẽ ñạt 2,4- 2,5 triệu tấn 
trong năm nay, cao hơn so với mức 2,35 triệu tấn ñã dự báo trước ñây. khối lượng ñường trắng sản xuất 
từ các nhà máy ñường của Inñônêsia chủ yếu ñáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng của 226 triệu người dân 
nước này.  

Tổng khối lượng ñường trắng và ñường thô nhập khẩu của các nhà máy tinh chế ñến cuối năm nay sẽ 
ñạt khoảng 1,050 triệu tấn, ñủ ñể cung cấp cho nhu cầu nội ñịa trong gần 5 tháng. Với khối lượng nhập 
khẩu ñường trăng năm nay của nước này ñạt 450.000 tấn.  

Các nhà máy ñường của nước này vẫn ñang nhập khẩu ñường thô ñể sản xuất ñường trắng, với khối 
lượng nhập khẩu tính ñến này vào khoảng 280.000 tấn.  

Hiện nay, Inñônêsia vẫn ñang tiến hành nhập khẩu ñường cho cả tiêu dùng và cho công nghiệp ñường.  

Năm 2006, nước này tiêu dùng khoảng 4,2 triệu tấn ñường, trong ñó 3,4 triệu tấn ñược sản xuất trong 
nước và phần còn lại ñược tinh chế từ ñường thô nhập khẩu từ Thái Lan và Australia. (AFP, 27/11/2007) 

Pakistan t ăng thu ế nhập kh ẩu ñường lên 25%  

Pakistan ñã tăng thuế nhập khẩu ñường lên 25% từ mức 15% và rỡ bỏ mức thuế 15% cho ñường xuất 
khẩu. ðộng thái này nhằm hạn chế ñường nhập khẩu vào nước này.  

Các nhà kinh doanh ñường Pakistan ñã chờ ñợi một mức thuế cao nhằm hạn chế dòng nhập khẩu 
ñường giá rẻ vào nước này, ñã khiến lợi nhuận của các doanh nghiệp bị giảm ñi do giá ñường nội ñịa bị 
giảm xuống.  

Các thương nhân Pakistan cũng phản ñối việc nhập khẩu ñường khi mà nước này có thể sẽ ñạt sản 
lượng 4,3- 4,5 triệu tấn ñường trong năm nay, tăng so với mức 3,6 triệu tấn của năm ngoái, trong khi nhu 
cầu ñường hàng năm của nước này chỉ là 3,9 triệu tấn.  

Thêm nữa, Pakistan cũng ñã dự trữ khoảng 500.000 tấn ñường từ niên vụ trước.  

Sản lượng c ủ cải ñường c ủa ñức tăng trong niên v ụ 2007/08 

Theo Hiệp hội ðường ðức (WVZ), sản lượng cu cải ñường của nước này niên vụ 2007/08 chắc 
chắn sẽ tăng lên ñạt khoảng 26,1 triệu tấn, tăng so với 25,2 triệu tấn của cùng kỳ niên vụ trước, 
nhưng giảm chút ít so với 26,3 triệu tấn theo ước tính trước ñó. 

Niên vụ củ cải năm nay ở ðức ñã không phải hứng chịu tác ñộng tiêu cực ñáng kể nào từ thời tiết, 
nhờ ñó sản lượng củ cải ñã tăng lên. 

Vài tuần trước ñây, ñiều kiện thời tiết không ñược tốt ñã có tác ñộng nhất ñịnh khiến hàm lượng 
ñường giảm. Nhưng nhìn chung sản lượng cu cải năm nay chắc chắn sẽ tăng. 
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Diện tích gieo trồng củ cải ñược dự báo sẽ tăng hồi ñầu vụ sau khi các nông dân ðức tăng diện tích 
trồng củ cải lên 406.000 ha từ mức 357.000 ha của niên vụ trước. 

Theo các quan chức wvz, niên vụ này sản lượng ñường trắng của ðức sẽ ñạt khoảng 4,08 triệu tấn 
so với mức 3,2 triệu tấn của niên vụ trước. Như vậy sản lượng ñường trắng của ðức ñã vượt khá xa 
so với hạn ngạch 3,1 triệu tấn của EU ñặt ra trong chính sách trợ cấp cho ngành ñường. Các quan 
chức  ngành ñường ðức cho biết, khối lượng ñường vượt quá hạn ngạch có thể sẽ ñược dùng  ñể 
sản xuất ethanol do nhu cầu về sản phẩm này hiện ñang rất lớn. (AFP, 15/11/07)  

Ấn ðộ sẽ tăng xu ất kh ẩu ñường sang Nga  

Các thương gia ñang theo dõi sát sao việc khả năng Ấn ðộ sẽ tăng cường bán ñường thô cho Nga. 
Hiện nay Braxin vẫn là nguồn cung cấp ñường  chính cho Nga - nước nhập khẩu ñường thô lớn nhất 
thế giới. Tuy nhiên, nguồn cung dư thừa ở Ấn ðộ sẽ  cho phép nước này tăng cường xuất khẩu, mà 
Nga là một trong những khách hàng ñược chú ý hàng ñầu 

Dự báo trong niên vụ mới (bắt ñầu từ tháng 10/2007), Ấn ðộ chắc chắn sẽ sản xuất trên 30 triệu tấn 
ñường, tăng so với 28,3 triều tấn niên vụ vừa qua. 

Tuy nhiên triển vọng bán ñường thô của Ấn ðộ sang Nga bị ảnh hưởng bởi cước phí vận tải tăng 
mặc dù Nga không tăng thuế nhập khẩu trong mùa nhập khẩu tới.   

Các thương gia cho biết, do khoảng cách gần hơn và do vậy cước phí vận tải rẻ hơn, Ấn ðộ chắc 
chắn sẽ tăng cường xuất khẩu ñường sang Bănglañét, Dubai hoặc Ai Cập hơn là Biển ðen. Cước 
phí vận tải ñường thô từ miền Nam Braxin sang Biển ðen lên tới 81 USD/tấn trong tuần này, tăng so 
với 76 USD/tấn trong tuần trước. 

Tuần qua, giá ñường thô tại Nga ñã tăng ñáng kể do dự báo thuế nhập khẩu sẽ tăng lên. Các 
thương gia thông báo giá ñường tại Krasnodar ñạt 585 USD/tấn, tăng so với 544 USD/tấn tuần trước 
ñó. (Xinhua, 16/1107)   

Anh: Khai tr ương nhà máy ñầu tiên s ản xu ất nhiên li ệu sinh h ọc từ ñường  

Ngày 22/11/2007, Anh chính thức khai trương nhà máy sản xuất cồn ethanol sinh học ñầu tiên ở 
Wissington, miền ðông nước Anh. 

Nhà máy trên ñược xây dựng với tổng kinh phí 20 triệu bảng Anh (41 triệu USD) và theo kế hoạch sẽ sản 
xuất xuất 70 triệu lít (55.000 tấn) cồn ethanol sinh học, nhằm ñạt mục tiêu sản xuất khoảng 1 triệu tấn 
cồn ethanol sinh học/năm của chính phủ ñể ñưa tỷ lệ năng lượng có thể tái sinh lên 5% lượng nhiên liệu 
ñược bán tại các trạm bơm nhiên liệu vào năm 2010. 

Nhà máy này sử dụng khoảng 110.000 tấn ñường sản xuất trong nước. ðây là ñường dư thừa, không 
thể xuất khẩu ra ngoài EU do hết hạn ngạch. British Sugar dự ñịnh sẽ xây dựng nhà máy cồn ethanol trị 
giá 200 triệu bảng ở Hull, miền Bắc nước Anh, với sản lượng 420 triệu lít nhiên liệu ñược sản xuất từ lúa 
mì ñược trồng trong nước.  

Giám ñốc ñiều hành British Sugar Mark Carr cho hay, ñây là một ngành mới, phát triển nhanh, cần sự hỗ 
trợ khung của chính phủ nhằm thu hút ñầu tư vào ngành này. Nhà máy Wissington ñược khai trương một 
ngày sau khi Bộ trưởng Kinh doanh Anh John Hutton bật ñèn xanh cho Anh xây dựng trạm khí sinh học 
lớn nhất thế giới ở cảng Port Talbot, bờ biển miền Nam xứ Wales với kinh phí 400 triệu bảng Anh. 
(TTXVN, 23/11/2007) 

Sản lượng ñường tr ắng Ukraina gi ảm ñáng k ể trong 11 tháng ñầu năm 

Theo số liệu thống kê, tổng sản lượng ñường trắng của Ukraina trong 11 tháng ñầu năm nay ñạt ñạt 
1.140.910 tấn, giảm so với mức 1.385.000 tấn cùng kỳ năm trước. 
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Hiện tại có 91 nhà máy ñường của Ukraina ñã thu mua khoảng 13,13 triệu tấn củ cải ñường, trong 
ñó ñã ñưa vào chế biến khoảng 10,12 triệu tấn. 

Chính phủ Ukraina cho biết, niên vụ 2007 sản lượng củ cải ñường của nước này có thể sẽ giảm 
xuống còn 16-17 triệu tấn so với mức 23 triệu tấn của niên vụ 2006. Trong ñó sản lượng ñường 
trắng năm nay cũng có thể giảm xuống mức 1,8 triệu tấn so với 2,6 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. 
(AFP, 18/11/07) 

Sản lượng ñường niên v ụ 2007/08 của Nicaragoa  

Theo các quan chức Hiệp hội sản xuất ñường quốc gia Nicaragua, nước này kỳ vọng sẽ sản xuất 
ñược khoảng 552.000 tấn ñường trong niên vụ 2007/08, tăng 9,1% so với  niên vụ trước.   

Do ñó xuất khẩu ñường của nước này năm nay ước ñạt khoảng 276.000 tấn ñường thô. 

Theo số liệu thống kê của chính phủ Nicaragua, xuất khẩu ñường trong 3 quý ñầu năm 2007 ñạt 
khoảng 204.196 tấn.   

Các quan chức Hiệp hội cũng cho biết, sản lượng mía của nước này tăng lên chủ yếu là do diện tích 
mía ñược mở rộng, năng suất mía và trữ lượng ñường lăng. 

Mưa lớn hiện nay có thể sẽ khiến việc thu hoạch mía của nước này phải trì hoãn lại, nhưng nó 
không ảnh hưởng nhiều ñến năng suất. 

Niên vụ 2006/07, Nicaragua sản xuất ñược khoảng 508.000 tấn ñường. Niên vụ mía của Nicaragua 
thường kéo dài từ tháng 11 năm trước ñến tháng 4 của năm sau. (DJ, 10/11/07) 
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SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Tình hình s ản xu ất, tiêu th ụ ñường tháng 12 n ăm 2007 

Tình hình th � gi�i. 

Năm 2007, do áp lực từ nguồn cùng dư thừa nên giá ñường trắng vào ñầu năm ở mức thấp, có thời 
ñiểm giảm xuống thấp nhất 264 USD/tấn (12/9/2007), giá ñường các tháng cuối năm nhìn chung khả 
quan hơn. Tháng 12/2007, giá ñường trắng giao kỳ hạn tại London tăng do hoạt ñộng mua bù thiếu của 
các nhà ñầu cơ và nhờ tác ñộng của xu hướng tăng mạnh trên thị trường Newyork. Tuy nhiên, mức tăng 
không nhiều, giá giao tháng 3, ngày 14/12 tăng lên mức 302 USD/tấn, tăng 12 USD so với ñầu tháng, 
ñây cũng là mức cao nhất trong vòng 4, 5 tháng qua. 

Tình hình trong n ��c. 

Trong tháng 12/2007 ñã có 29/39 nhà máy ñường ñi vào sản xuất, lượng mía ép ñược 1.922.500 tấn, 
lượng ñường sản xuất ñược 176.300 tấn. Luỹ kế từ ñầu vụ lượng mía ép ñược 3.418.500 tấn, lượng 
ñường sản xuất ñược 291.400 tấn. 

Tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, giá mua mía tại ruộng khoảng 490.000 ñến 500.000 ñ/tấn (mua xô 
khoảng 9 CCS). 

Tại miền Trung, giá mua mía tại ruộng khoảng 380.000-400.000 ñ/tấn (mua xô khoảng 9 CCS). 

Tại miền Bắc, giá mua mía tại ruộng khoảng 350.000-380.000 ñ/tấn (mua xô khoảng 10 CCS). 

Giá bán (ñã bao gồm thuế VAT) tại nhà máy thời ñiểm hiện nay, ở miền Bắc: ñường trắng 6.600-6.800 
ñ/kg; ñường RE 7.200-7.400 ñ/kg và ñường vàng 6.700 ñ/kg. Tại miền Nam: Giá ñường trắng tại nhà 
máy có thuế; Từ 7.100-7.200 ñ/kg. 

Hiện nay, khi giá ñường trong tháng 11 tại Nam Bộ tăng cao, có thời ñiểm gần 10.000 ñ/kg, các nhà máy 
ñã tăng cường mua mía ñể sản xuất tranh thủ lúc thời ñiểm giá bán ñường tăng cao, nên ñã ñẩy giá mua 
mía tăng dần từ 400.000 ñ/tấn lên 490.000 và 500.000 ñ/tấn, vừa qua việc giá bán ñường xuống, do 
ñồng loạt các nhà máy ñường ở miền Bắc và một số nhà máy miền Trung ñã vào vụ nên ñẩy lượng 
ñường lưu thông từ miền Bắc và miền Trung vào Nam, nên lượng hàng giao bán tại Nam Bộ dồi dào, vì 
vậy việc bán ñường của các nhà máy cũng rất chậm, nên các nhà máy khu vực miền Tây Nam Bộ ñã 
ñồng loạt hạ giá mua mía xuống khoảng 10.000 ñ/tấn, nhưng nông dân ñã phản ứng không chặt mía 
giao cho Nhà máy. Nếu tình trạng này tiếp diễn các nhà máy ñường sẽ tiếp tục phải hạ giá bán ñường và 
sản xuất mía ñường không có hiệu quả kinh tế, khó khăn về thanh toán tiền mía, trả lương cho người lao 
ñộng và thanh toán cổ tức cho cổ ñông sẽ khó khăn, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là các nhà máy sẽ 
không ép liên tục và mía của nông dân ngoài hợp ñồng ñầu tư sẽ bị thương lái ép giá nhất là trong dịp tết 
nguyên ñán, việc không trồng mía hoặc không ñầu tư chăm sóc mía ñể có năng suất, chất lượng cao lại 
diễn ra.  

Vì vậy, UBND các tỉnh phải tuyên truyền cho người dân trồng mía theo quy hoạch trên cơ sở lợi ích 
chung của cả nông dân và nhà máy, có sự hợp tác ñể ñảm bảo hiệu quả kinh tế cho cả hai bên, khi giá 
bán ñường tăng, nhà máy cũng phải tăng giá mua mía cho nông dân, nhưng khi giá bán ñường hạ, nông 
dân cũng phải chia sẻ với nhà máy mà hạ giá bán mía, có như vậy lợi ích kinh tế chung mới ñược ñảm 
bảo. 

Các nhà máy cũng cần giải thích cho các hộ nông dân trồng mía thấy rằng việc hạ giá bán ñường trong 
thời ñiểm hiện tại là do ñang chính vụ sản xuất mía ñường nên lượng ñường của các nhà máy sản xuất 
ra dồi dào, mỗi tháng khoảng 200.000 tấn, ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước cả năm và phảI dùng 
giá ñể ngăn chặn ñường nhập lậu. Vì các nước có sản xuất ñường thường nhập lậu vào Việt Nam cũng 
ñã bước vào vụ sản xuất. Mặt khác, việc hạ giá bán ñường có lợi cho người tiêu dùng trong ñó có bà con 
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nông dân. Vì vậy, cần phải có sự thông cảm ñể cùng chia sẻ khó khăn bảo ñảm sự tồn tại, bình ñẳng của 
cả nông dân và nhà máy./. 

Tây Ninh:  ưu ñãi người trồng mía  

Vụ chế biến mía ñường 2007-2008 ở Tây Ninh ñã bắt ñầu khởi ñộng. Giá thu mua năm nay cao hơn năm 
trước, ñạt bình quân 400.000 ñồng/tấn mía cây (TMC) 10 chữ ñường, trong ñó nhà máy hỗ trợ 30.000 
ñồng/TMC cho toàn vụ. ðồng thời, nhiều ưu ñãi khác cũng ñược áp dụng cho người trồng mía. 

Việc thiếu nguyên liệu cho chế biến vụ mùa 2007-2008 là ñiều ñã ñược báo trước, vì vậy các nhà máy 
ñã ban hành những chính sách khuyến khích dành cho nông dân như: Bảo hiểm chữ ñường (CCS) tối 
thiểu bằng 10 cho các giống chín sớm ROC, VN, K83-29. Các giống còn lại nếu ño từ 6 CCS trở lên 
ñược bao ñến 8,5 CCS, riêng công ty SBT còn tính CCS tăng dần lên theo thời ñiểm thu hoạch. Nếu mía 
có CCS thực tế ñạt cao hơn hoặc bằng 10, người trồng mía sẽ ñược thưởng thêm 15.000 ñồng/TMC. Về 
tạp chất, nhà máy chấp nhận mức tạp chất ñến 2% không bị khấu trừ, nhưng sẽ trừ vào số trọng lượng 
mía giao lượng tạp chất vượt mức 2%. Các nhà máy cũng ñã thống nhất về chính sách ñối  

với mía cháy, theo hướng không bảo hiểm CCS, ñồng thời chỉ tiếp nhận mía cháy trong khoảng thời gian 
không quá 96 giờ ñể hạn chế nạn cháy mía tràn lan. 

Nông dân còn ñược hưởng các khoản hỗ trợ không hoàn lại, bao gồm hỗ trợ trồng mới tùy ñịa bàn từ 1,5 
triệu ñồng ñến 2,55 triệu ñồng/ha, hỗ trợ lưu giữ mía gốc 600.000 ñồng/ha, thủy lợi phí tối ña 300.000 
ñồng/ha. Mặt khác, các nhà máy cũng có hẳn một chính sách khác dành riêng cho nông dân, nếu họ ñi 
thuê ñất trồng mía cho công ty. Người thuê ñất ñược ñầu tư 2-3 triệu ñồng/ha/vụ tùy loại ñất, tổng số tiền 
ñầu tư cho bốn vụ liền nhau ñược giao ngay năm ñầu tiên cho chủ ñất, và ñược thu hồi trong ba vụ mía 
liên tiếp. Nông dân cần mua ñất trồng mía cũng ñược ñầu tư trả trong bốn vụ với số tiền 20 triệu 
ñồng/ha. ối với Biên Hòa, ñịnh suất cho vay vốn thuê ñất trồng mía cao nhất từ 8 ñến 10 triệu ñồng/ha, 
thu hồi trong ba năm. Tất cả nhằm khuyến khích người trồng mía phát triển diện tích, cũng là gia tăng 
sản lượng mía cho nhà máy trong tình hình hoạt ñộng không ñủ nguyên liệu theo công suất thiết kế. 

Ngoại trừ Nhà máy ñường Bourbon (SBT) ñang "chờ" xem thời tiết có ảnh hưởng ra sao mới cho thu 
hoạch, các nhà máy còn lại ñang cho ñốn chặt mía ở vùng cao trước. ở hai nhà máy lớn nhất tỉnh là Biên 
Hòa và SBT, tổng diện tích mía vùng thấp hiện ñã ñạt xấp xỉ 80%, nên chuyện nắng mưa có ảnh hưởng 
rất lớn ñến lịch ñốn chặt. Nhiều vùng mía hiện vẫn còn ngập nước, hoặc nền ñất còn quá ẩm, xe cơ giới 
khó  vào ñược tận nơi chở mía. Trong vụ này, Nhà máy ñường Biên Hòa chỉ ñạt 7.900 ha tổng diện tích 
hợp ñồng, bị giảm khoảng 1.000 ha mía so vụ trước, còn SBT ñạt 14.500 ha, giảm ñến 1.500 ha. Thực 
trạng ở Tây Ninh, nông dân ñã và ñang có xu hướng thay thế cây mía vùng cao bằng các cây cao-su, mì 
(sắn) do cho lợi nhuận cao hơn, khiến diện tích mía giảm mạnh. 

Trong cuộc họp mới ñây giữa các nhà máy ñường và UBND tỉnh Tây Ninh, các phản ánh nhiều nhất là 
nạn trộm mía, mía bị cố ý ñốt cháy do nhiều nguyên nhân, các nhà máy ñường ngoài tỉnh không ñầu tư 
cho nông dân, nhưng lại vào tỉnh tranh mua mía trong hợp ñồng và vấn ñề phương tiện vận chuyển mía. 
Trong ñó, nạn trộm mía ñang nổi lên ở các vùng nguyên liệu, nhất là các khu vực thuộc huyện Tân Biên, 
Tân Châu và vùng Thành Long, huyện Châu Thành. Theo các cán bộ nhà máy ñường, bọn trộm mía 
nhiều lúc vào ñốn mía công khai với danh nghĩa "mót mía". Chủ ruộng mía không dám ngăn cản, sợ 
chúng tư thù rồi lén ñốt mía coi như mất trắng. Mặc dù các nhà máy ñã liên kết nhau không nhận mua 
mía mót, nhưng thương lái lại thu mua, xong trộn vào lượng mía thu hoạch theo hợp ñồng, nên nhà máy 
cũng bất lực. Vì vậy, các cấp chính quyền cần nhanh chóng có biện pháp ngăn chặn nạn trộm mía, bảo 
vệ tài sản của dân và giúp nông dân yên tâm sản xuất. Về vấn nạn mía cháy, vùng nguyên liệu của công 
ty SBT năm rồi bị cháy ñến 20%, tương ñương hơn 3.000 ha mía. iều này gây xáo trộn cho lịch ñốn chặt, 
ảnh hưởng lớn ñến thu nhập của nông dân, ñặt nhà máy vào tình trạng khó khăn khi phải lo tiêu thụ 
lượng mía cháy trước ñể giảm bớt thiệt hại cho người trồng mía. 

Nhìn chung, Tây Ninh bước vào vụ chế biến mía ñường mới với nhiều khó khăn, trong ñó năng suất mía 
trung bình nhiều năm vẫn chưa nâng lên ñược. Theo ông Nguyễn Xuân Trình, Tổng Giám ñốc Công ty 
cổ phần ñường Biên Hòa và ông Phi-líp Lon-bác, Tổng Giám ñốc SBT, vụ mía năm rồi vùng nguyên liệu 
của hai ñơn vị chỉ ñạt bình quân từ 52 ñến 56 tấn/ha, cho nên nông dân trồng mía có lãi ít. Những diện 
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tích ñạt năng suất cao từ 80 tấn/ha trở lên không nhiều. ðây là vấn ñề phụ thuộc  các ñiều kiện liên ñới 
nhau như thời tiết, việc sử dụng vốn ñầu tư trồng mía của nông dân, công tác khuyến nông, thủy lợi, cơ 
sở hạ tầng vùng nguyên liệu, sự hỗ trợ của Nhà nước... nên cần có các biện pháp ñầu tư tập trung và 
ñồng bộ. Chỉ khi năng suất mía Tây Ninh ñạt từ 70 tấn/ha trở lên, cộng với chính sách thu mua hợp lý, 
người trồng mía có lãi cao thì vùng nguyên liệu mới có thể ổn ñịnh, nông dân mới  gắn bó với cây mía 
lâu dài. (Theo báo ND) 

Tuyên Quang: Ng ọt ngào v ụ mía ñường Sơn Dương  

Sản lượng cao, giá bán cao nên mới bước vào vụ thu hoạch mía chưa ñầy một tháng, vậy mà nông dân 
huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) ñã thấy trước mùa bội thu của mình. Anh Bùi Hưng Thịnh, Phó Giám 
ñốc Công ty mía ñường Sơn Dương cho biết: mỗi ngày nhà máy ñường (thuộc Công ty mía ñường Sơn 
Dương) luôn có ñủ từ 1.800 ñến 2.000 tấn mía nguyên liệu ñể sản xuất. Trước khi vào vụ sản xuất, Công 
ty ñã ñầu tư 18 tỷ ñồng ñể nâng công suất thiết bị ép từ 1.800 tấn ñến 2.000 tấn nguyên liệu/ngày. Chỉ 
chừng 20 ngày bước vào sản xuất (từ cuối tháng 11 ñến nay), Nhà máy ñã thu mua trên 30.000 tấn mía 
nguyên liệu và sản xuất ñược gần 3.000 tấn ñường kính trắng. Hiện nay Nhà máy hoàn toàn chủ ñộng 
nguyên liệu sản xuất với diện tích mía lên tới 4.217 ha, dự kiến sản lượng vụ ép mía ñường năm nay ñạt 
210.000 tấn nguyên liệu. 

ðể tạo ñiều kiện cho các hộ dân yên tâm ñầu tư thâm canh mía, Công ty ñã ký hợp ñồng trực tiếp với 
trên 12.000 hộ dân thuộc 28 xã của huyện Sơn Dương trồng và bán mía cho nhà máy. Giá thu mua 
nguyên liệu vụ mía năm nay là 370.000 ñồng/tấn tại ruộng, giá cước vận chuyển 33.000 ñồng/tấn và ñã 
ñược Công ty thông báo về các thôn, bản ở các xã trong vùng nguyên liệu. Thực hiện phương châm 
mua nguyên liệu ñến ñâu trả tiền ngay ñến ñó, Công ty ñã ký hợp ñồng với các ngân hàng dự trữ nguồn 
vốn ñể thanh toán sòng phẳng cho nông dân theo ñúng hợp ñồng. ðầu năm 2007, Công ty Mía ñường 
Sơn Dương còn ñầu tư trên một tỷ ñồng ñể mua thuốc sâu, trả công cho người nông dân phun thuốc diệt 
rệp hại mía. “Bởi mía bị rệp thì hàm lượng ñường giảm, thu mua ñưa vào sản xuất sẽ bị thua lỗ, còn 
không mua nguyên liệu, dân sẵn sàng chặt bỏ mía trồng cây khác "như thế là về mo" - Ông Ông Lương 
Ngọc Trúc, Phó Giám ñốc Công ty Mía ñường Sơn Dương phân trần.  

Thấy có nguồn thu mua ổn ñịnh, giá cao và ñược sự trợ giúp cả về vốn, kỹ thuật nên nông dân các xã 
của Sơn Dương ñua nhau chuyển ñổi ñất nông nghiệp sang trồng mía. Cây mía không chỉ ñược trồng 
trên ñất bãi bên sông mà còn xuống cả ruộng ngô, mía tranh ñất sắn và lấn vào tận bìa rừng. Mía ñã 
thành cây trồng chủ lực ñối với các hộ dân ở các xã thuộc vùng phía Nam huyện. Ông Phạm ðình Sản, 
Chủ tịch UBND xã Tam ða cho biết: xã ñã ñề nghị với huyện cho phép phá bạch ñàn, phá cọ chuyển 
sang trồng mía. Hiện nay toàn xã có 301 ha mía nguyên liệu, trong ñó có 50 ha mía trồng mới ở vụ xuân 
2007. Còn Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lương, ông Lương Thành Tích thông báo: Phú Lương là xã có 
diện tích trồng mía nhiều nhất của huyện với hơn 432 ha. Vụ ép năm nay, 11 thôn trong xã dự kiến bán 
cho Công ty mía ñường Sơn Dương trên 25.000 tấn nguyên liệu. Với giá thu mua mía hiện nay, thu nhập 
của người dân trong xã ñạt khoảng 12 tỷ ñồng từ trồng mía. Ông Lý Văn Thao, dân tộc Cao Lan ở thôn 
An Thịnh, xã ðông Lợi) có 1,1 ha mía, vụ này mới chặt bán ñược 10 tấn ñã thu 3,7 triệu ñồng. Theo anh 
Thao, mía nguyên liệu mua tại ruộng 370.000 ñồng/tấn, ước thu của gia ñình ñạt 70 tấn, thu nhập 25 
triệu ñồng. Với ñất màu ñồi, khó có loài cây nào thu nhập cao hơn cây mía, hơn nữa diện tích ấy 1 năm 
trồng, thu hoạch liền trong 3 năm. Ông Lương Thanh Dần, trưởng thôn An Thịnh cho biết, cả thôn có 104 
hộ là ñồng bào Cao Lan, do thực hiện sự gắn kết lợi ích của nhà máy với vùng nguyên liệu, bà con trong 
thôn ñã trồng ñược 90 ha mía. Nhờ trồng mía, các hộ nông dân ở vùng ñất bạc màu này vẫn có thu nhập 
trên 20 triệu ñồng/ha/năm. Nhờ có cây mía mà An Thịnh ñang dần thoát nghèo. 

Bằng chính sách ñổi giống mới, thực hiện thâm canh, ñầu tư hỗ trợ khai hoang, phục hóa mở rộng diện 
tích trồng mía nên vùng nguyên liệu của Công ty ñã tăng lên qua từng năm. Năm 2004, vùng mía nguyên 
liệu chỉ có trên 2.700 ha, ñến năm 2006 ñã tăng lên trên 3.400 ha và hiện nay ñã tạo lập ñược vùng 
nguyên liệu trên 4.200 ha. Trong tổng số diện tích mía của Công ty có trên 3.320 ha mía ñồi, hơn 560 ha 
mía soi bãi và gần 320 ha trồng trên ruộng 1 vụ. ðịnh mức vốn ban ñầu cho trồng mới, trồng lại Công ty 
phải ñầu tư tới 10 triệu ñồng/ha; chăm sóc mía lưu gốc là 6 triệu ñồng/ha. Hình thức ñầu tư cho hộ trồng 
mía ñược ứng vốn bằng hiện vật, bao gồm: chi phí công tác làm ñất, mía giống, phân bón. Riêng việc 
trồng mới trên ñất khai hoang phục hóa, phá bỏ gốc bạch ñàn, cọ, thông sang trồng mía ñược Công ty 
hỗ trợ 2,7 triệu ñồng/ha. Riêng hộ trồng mía thuộc các xã trong vùng quy hoạch, thực hiện thâm canh từ 
2 ha trở lên mía ñồi ñạt năng suất từ 70 tấn/ha trở lên, ñất bãi và ruộng 1 vụ ñạt 90 tấn/ha, phần vượt 
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sản lượng sẽ ñược Công ty tăng giá thu mua thêm 20.000 ñồng/tấn và bố trí cho ñi thăm quan, nghỉ mát 
từ 3 ñến 4 ngày. 

Rõ ràng, sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nhà nông ñã biến mảnh ñất thuần nông vùng cao 
Sơn Dương này trở thành một vùng kinh tế năng ñộng nhất tỉnh, góp phần giúp người nông dân không 
những thoát nghèo mà có nhiều cơ hội làm giàu chính ñáng./. 

TIN VẮN 

Hậu Giang: Càng ñến cuối vụ, giá mía càng “cao”  

Hiện nay, nông dân tỉnh Hậu Giang ñã thu hoạch gần 2/3 diện tích mía trong toàn tỉnh. Trái ngược với vụ 
mía năm trước, năm nay, càng ñến cuối vụ giá mía càng tăng cao. 

Hiện vùng mía nguyên liệu ở huyện Phụng Hiệp khoảng 7.500 ha và thị xã Ngã Bảy hơn 1.000 ha ñã 
ñược nông dân thu hoạch xong, năng suất khoảng 100 tấn/ha, giảm hơn vụ trước từ 5 ñến 10%. Toàn 
tỉnh chỉ còn vùng mía ở huyện Long Mỹ và thị xã Vị Thanh với tổng diện tích trên 5.000 ha ñang bước 
vào vụ. Giá mía cuối vụ ñã tăng lên từ 450 ñến 600 ñồng/kg, cao hơn ñầu vụ từ 150 ñến 250 ñ/kg. Với 
giá này, nhiều người trồng mía năm nay ñã an tâm vì không bị thua lỗ như các năm trước. Tuy nhiên, 
nhiều người vẫn chưa vui vì lợi nhuận trong vụ mía này không cao do năng suất mía nhiều nơi bị giảm, 
vì nông dân còn sử dụng giống mía cũ (như Hoà Lan tím) trên diện tích khá lớn. Thêm vào ñó, giá vật tư, 
nhiên liệu, chi phí chăm sóc và thu hoạch ñều tăng cao. 

Theo ông Võ Văn Sơn, Phó tổng giám ñốc Công ty cổ phần Mía ñường Cần Thơ (Casuco), nguyên nhân 
giá mía năm nay tăng cao vì sản lượng mía trong vụ này ñã giảm từ 10 ñến 20% so với vụ trước, do 
phần lớn nông dân còn bị ảnh hưởng của vụ mía trước không dám ñầu tư chăm sóc chu ñáo vì sợ mía 
rớt giá nên năng suất ñã bị giảm. Trong khi ñó, tại tỉnh năm nay lại có thêm 1 nhà máy ñường ñặt tại 
huyện Long Mỹ ñi vào hoạt ñộng với công suất chế biến trên dưới 3.000 tấn mía/ngày. Riêng 2 nhà máy 
của Casuco năm nay cũng ñã nâng tổng công suất ép từ 4.000 ñến 4.500 tấn mía/ngày lên 6.000 tấn 
mía/ngày nên ñã tiêu thụ lượng mía nguyên liệu rất nhanh. Cũng chính vì có nhiều doanh nghiệp ñứng ra 
cạnh tranh thu mua mía nguyên liệu nên càng ñến cuối vụ, giá mía càng tăng cao và nhiều khả năng các 
nhà máy cũng sẽ ngưng hoạt ñộng sớm và khó ñạt ñược kế hoạch ñề ra do hết nguyên liệu./ 

Sóc Tr ăng: Giá mía cây t ăng mạnh  

Giá mía cây ở huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) những ngày gần ñây ñang tăng mạnh so với ñầu vụ. 
Hiện thương lái ñến tận ruộng mua với giá 550ñ/kg mà không cần ño trước chữ ñường, cao gần gấp ñôi 
so với cùng kỳ năm trước và tăng khoảng 200 ñồng/kg so với ñầu vụ thu họach. Riêng các nhà máy 
ñường cũng thu mua tại ruộng với giá từ 500-520 ñồng/kg mía loại 8-9 chữ ñường.  

Theo ông Trịnh Minh Châu, giám ñốc Cty mía ñường Sóc Trăng, mía hiện ñược công ty thu mua tại nhà 
máy với giá 550 ñồng/kg, chủ yếu là của những hộ có ký hợp ñồng bao tiêu sản phẩm với công ty trước 
vụ sản xuất. Mức giá này là khá cao trong khi giá ñường trắng ñang giảm mạnh. Từ ñầu vụ ñến nay, nhà 
máy ñường Sóc Trăng ñã tiêu thụ trên 120.000 tấn mía cây và hiện nay mỗi ngày nhà máy tiêu thụ trên 
dưới 2.000 tấn mía cây, chỉ bằng 80-90% công suất của nhà máy.  

Theo một số hộ dân ở Cù lao Dung thì giá mía sẽ còn tăng vì như mọi năm càng cuối vụ giá càng cao. 
Với giá như hiện nay, các hộ trồng mía ñều có lãi trên 50 triệu ñồng/ha. Hiện rất ít hộ chịu bán mía vì 
người dân ñang có tâm lý chờ giá lên nữa./. 

ðồng Nai: Khôi ph ục vùng nguyên li ệu mía cho nhà máy ðường Biên Hòa - Tr ị An  

Nhà máy ðường Biên Hòa - Trị An (tên gọi mới của Nhà máy ðường Trị An bị phá sản ñược Công ty cổ 
phần ðường Biên Hòa mua lại) bắt ñầu khôi phục vùng nguyên liệu mía tại tỉnh ðồng Nai ñể ñưa Nhà 
máy ñi vào hoạt ñộng trong vụ mía 2007-2008. 
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Nhà máy ñã chủ ñộng ñưa ra một chương trình ñầu tư cho nông dân ở vùng nguyên liệu thuộc các 
huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Nhơn Trạch với ñịnh suất ñầu tư ưu ñãi như: Trồng mới ñược 
ứng trước 10 triệu ñồng/ha trong thời hạn 2 năm với lãi suất 1%/tháng, nếu trả hết vốn ngay vụ ñầu tiên 
thì lãi suất sẽ còn 0,9%/tháng; mía chăm sóc ñược ứng trước 5 triệu ñồng/ha và thu hồi vốn trong 1 năm 
cùng nhiều chính sách khuyến khích khác. Nhà máy cũng cam kết bảo hiểm giá mua mía cây là 370.000 
ñồng/tấn ñạt chữ ñường 10 CCS tại bàn cân nhà máy. Ông Nguyễn Văn Trị, Phó chủ tịch Hội Nông dân 
huyện Vĩnh Cửu cho biết: vùng nguyên liệu mía trước ñây của huyện ñã ñạt khoảng 3.000 ha, nay hầu 
như không còn bao nhiêu. 

Công ty cổ phần ðường Biên Hòa ñã mua lại nhà máy ðường Trị An có công suất ép 1.000 tấn mía 
cây/ngày với giá 53 tỷ ñồng sau một thời gian dài ngừng hoạt ñộng do sản xuất không hiệu quả. Hiện 
Công ty ñang khẩn trương phục hồi sửa chữa Nhà máy ñường Biên Hòa - Trị An ñể ñưa vào hoạt ñộng 
ngay vụ mía 2007-2008 này với mức ñầu tư khoảng 8 tỷ ñồng. Ngoài ra, Công ty cũng xem xét ñến việc 
ñưa kỹ thuật canh tác, các bộ giống mía mới vào sản xuất và ñang triển khai việc ứng dụng kỹ thuật ñể 
chế tạo các loại máy cơ khí phục vụ trồng và chăm sóc mía nhằm ñưa cơ giới vào canh tác, khắc phục 
ñược việc khan hiếm lao ñộng ở nông thôn hiện nay./. 

ðồng Nai: H ỗ trợ vốn chống h ạn cho nông dân ch ăm sóc mía nguyên li ệu 

Bắt ñầu từ mùa khô năm nay, Công ty Cổ phần mía ñường La Ngà (ðồng Nai) tiến hành hỗ trợ vốn 
chống hạn cho nông dân trong vùng nguyên liệu và tăng thêm nguồn phân bón thâm canh mía lưu vụ 
sau khi thu hoạch. Mức hỗ trợ cụ thể cho mỗi hecta trồng mía là 500.000 ñồng cho một lần bơm nước 
tưới và 650.000 ñồng ñể mua 3 tấn phân hữu cơ vi sinh. Riêng những hộ lần ñầu tiên chuyển ñổi các loại 
cây trồng khác sang trồng mía ñược hỗ trợ 2 triệu ñồng/ha. 

Ngoài ra, công ty còn ñẩy mạnh việc ñưa máy cơ giới ñến tận ruộng ñể hỗ trợ cho nông dân cày ñất 
chăm sóc mía sau thu hoạch ñể giảm chi phí cho người trồng. Cụ thể các loại cơ giới như máy cày ngầm 
2 lưỡi, máy xới bón CSM 3.0, máy băm lá, máy cày ngầm CN 2.0 do Xí nghiệp cơ khí của Công ty cổ 
phần mía ñường La Ngà cải tiến với sự phối hợp về thiết kế kỹ thuật của Trường ñại học Nông Lâm và 
Công ty Cơ ñiện nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng máy xới bón CSM 3.0 dùng chăm sóc mía 
tơ và mía lưu gốc có thể thực hiện cả 3 thao tác cùng một lúc như xới ñất, bón phân, vun gốc. Với việc 
ñưa cơ giới vào khâu làm ñất, bón phân, người trồng mía tiết kiệm ñược khoảng 10% chi phí ñầu tư, 
công lao ñộng. Công ty cổ phần Mía ñường La Ngà có hơn 6.000 ha vùng mía nguyên liệu ở huyện ðịnh 
Quán (ðồng Nai), bình quân mỗi năm cung cấp khoảng 270.000 tấn mía cây ñể sản xuất ñường. Hiện 
công ty ñang thu mua mía nguyên liệu với giá 430.000 ñồng/tấn mía cây 10 chữ ñường.  

Trong vụ mía ñường 2006-2007, Công ty cổ phần Mía ñường La Ngà ñã thu mua mía cây ñạt mức kỷ lục 
hơn 292.000 tấn và chế biến ñược 26.000 tấn ñường các loại. Mặc dù thời tiết không thuận lợi và năng 
suất mía cây bình quân chỉ ñạt hơn 40 tấn/ha nhưng do có chính sách khuyến khích thu mua cả vụ từ 
400 ñến 430.000 ñồng/tấn mía cây 10 chữ ñường, nên người trồng mía vẫn thu lãi từ 5 ñến 7 triệu 
ñồng/ha./. 

Công ty c ổ phần ñường Bình ðịnh ñầu tư 49 tỷ ñồng nâng cao n ăng lực sản xu ất và phát tri ển 
vùng nguyên li ệu mía  

Giám ñốc Công ty cổ phần ñường Bình ðịnh (Bisuco) cho biết, ñể nâng cao năng lực sản xuất nhà máy 
và ổn ñịnh và phát triển vùng nguyên liệu mía trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh, năm 2008, dự kiến Công ty 
ñầu tư 49 tỷ ñồng, ñể nâng công suất của nhà máy từ 2.500 tấn/ngày lên 3.500 tấn/ngày và hỗ trợ cho 
nông dân trồng mới trên diện tích chuyển ñổi cây trồng 1.000 ha và phá gốc mía cũ ñể trồng lại 500 ha 
và chăm sóc 1.000 ha khác. Như vậy, ñến nay công ty ñã ñầu tư 94 tỷ ñồng cho chương trình phát triển 
mía ñường tại tỉnh Bình ðịnh. 

Hiện nay toàn tỉnh Bình ðịnh có 3.249 ha mía, trong ñó có 244 ha mới ñược trồng lại. Tuy nhiên, xu 
hướng trồng mía trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh có nguy cơ giảm diện tích bởi do tác ñộng của thời tiết mưa 
lũ vừa qua kéo dài ñã làm ảnh hưởng ñến sản lượng, năng suất và giá thu mua nguyên liệu mía cũng bị 
sụt giảm ñáng kể, trong khi cây sắn lại ñược mùa cho năng suất cao và giá thu mua của nhà máy tăng 
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hơn trước, nên người trồng mía không còn mặn mà với cây trồng này và họ sẵn sàng phá bỏ ñể chuyển 
ñổi sang trồng cây khác hiệu quả hơn./. 

Tây Ninh: Các nhà máy ñường tăng giá thu mua mía  

Hai nhà máy ñường BourBon-Tây Ninh và Biên Hòa 2 ñã nâng giá thu mua mía và hỗ trợ thêm cước phí 
vận chuyển cho nông dân trong niên vụ chế biến ñường 2007-2008. Cụ thể: nâng giá thu mua cơ bản từ 
400.000 ñồng lên 420.000 ñồng/tấn mía cây (10 chữ ñường) tại ruộng; ñồng thời hỗ trợ thêm cước vận 
chuyển cho chủ phương tiện vận chuyển từ 30.000 ñồng/tấn lên 50.000 ñồng/tấn. Ngoài ra các nhà máy 
ñường còn áp dụng các chính sách bảo hiểm chữ ñường, thưởng giống mía có chữ ñường cao, thưởng 
mía sạch... Tính chung, mỗi ha mía hiện nay người nông dân bán ra ñược từ 25 triệu ñến 27 triệu ñồng, 
thu lãi từ 15 triệu ñến 17 triệu/ha.  

Tính ñến 25/12/2007, các nhà máy ñường tại tỉnh Tây Ninh ñã thu mua, ñưa vào chế biến ñược 290.269 
tấn mía cây, sản xuất ñược 24.108 tấn ñường. Tuy nhiên, do phương tiện vận chuyển mía từ ruộng về 
nhà máy hiện nay ñang thiếu trầm trọng nên tiến ñộ thu hoạch mía tại Tây Ninh rất chậm, chỉ ñạt 30% 
diện tích; diện tích mía cháy (do lá khô, ñứng ñồng lâu, chậm thu hoạch) từ ñầu vụ ñến nay ñã lên ñến 
gần 700 ha, tăng gấp 3,4 lần so với thời vụ thu hoạch trước, ước thiệt hại về phía nông dân khoảng trên 
1 tỷ ñồng./. 

Kiên Giang: ðường nội ñịa tăng giá làm gia t ăng ñường nh ập lậu 

Từ ñầu tháng 12 ñến nay, giá ñường cát nội ñịa liên tục tăng, khiến cho ñường cát nguồn gốc nhập lậu 
từ Thái Lan có ñiều kiện quay trở lại chiếm lĩnh thị trường. 

Hiện, tại chợ Hà Tiên và một số chợ tuyến biên giới, ñường cát Thái Lan chất lượng tương ñương với 
ñường nội ñịa nhưng giá bán lại thấp hơn ñường nội ñịa trung bình 700ñ/kg. Tại chợ Rạch Giá tuy cách 
biên giới hơn 100 km, nhưng giá ñường cát Thái Lan vẫn thấp hơn ñường cát nội ñịa 500ñ/kg. Khoảng 
cách cạnh tranh về giá khá an tòan, ñồng thời nguồn ñường cát Thái Lan ñang trở thành sự lựa chọn 
hàng ngày của người tiêu dùng nội ñịa, dẫn ñến hậu qủa nạn nhập lậu ñường cát Thái Lan qua biên giới 
Tây Nam ñang tăng ñột biến. Ước tính từ phía ngành chức năng hải quan, quản lý thị trường, chỉ riêng 
tuyến biên giới chưa ñầy 30km thuộc Kiên Giang, trung bình ngày ñêm có không dưới 100 tấn ñường 
ñược nhập lậu. ðường cát nhập lậu qua biên giới, sẽ ñược thay bao bì nhãn mác thành ñường nội ñịa 
nhằm hợp thức hóa việc tiêu thụ. Ngoài ra, nguồn ñường nhập lậu không chỉ có tiêu thụ trong tỉnh, mà 
hiện còn ñược xem là một trong những ñầu mối cung cấp cho một số tỉnh lân cận như Hậu Giang, thành 
phố Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau. Dự kiến nguồn ñường cát Thái Lan nhập lậu qua biên giới Tây Nam, sẽ 
còn tiếp tục tăng ít nhất là cho ñến Tết Nguyên ñán Mậu Tý 2008./. 

TP.Hồ Chí Minh: Các lo ại ñường ti ếp tục tăng giá  

So với tuần trước, lượng ñường nhập về chợ ñầu mối ở TP.Hồ Chí Minh ñã tăng 50 tấn/ngày, lên 
khoảng từ 200 - 210 tấn/ngày. Tuy nhiên, giá ñường trong tuần vẫn diễn biến phức tạp, hầu hết các loại 
ñường tiếp tục tăng giá từ 1.100 - 2.000 ñồng/kg. Ban Quản lý chợ cho biết, lượng ñường nhập về chợ 
ñã tăng xấp xỉ mức của các ñợt cao ñiểm trong năm như: mùa Trung thu, tết Nguyên ñán... Sức mua 
tăng ñến 25,5% so với thường kỳ, chủ yếu do nhu cầu của các cơ sở sản xuất bánh kẹo, chuẩn bị hàng 
cho mùa Giáng sinh và tết Dương lịch sắp tới. 

Tại chợ Trần Chánh Chiếu, hiện giá các loại ñường phổ biến như sau: RE Biên Hòa 10.800 - 11.200 ñ/kg 
(tăng 2.000 ñ/kg), RE Ninh Hòa 9.800 ñ/kg (tăng 1.100 ñ/kg), RE Juna Long An 10.300 ñ/kg (tăng 1.600 
ñ/kg), RE Bourbon Tây Ninh 10.300 ñ/kg (tăng 1.600 ñ/kg), RE Mỹ Tho 11.000 ñ/kg (tăng 2.000 ñ/kg), RS 
Quảng Ngãi 9.800 ñ/kg (tăng 1.800 ñ/kg), RS Sóc Trăng và Cần Thơ ñồng giá 10.000 ñ/kg (tăng 1.500 
ñ/kg),...  

Cùng thời gian này, giá các loại gạo nếp tăng nhẹ từ 200 - 500 ñ/kg. Cụ thể: nếp bắc 7.900 ñ/kg (tăng 
300 ñ/kg), nếp Ô Môn 6.900 ñ/kg (tăng 200 ñ/kg), nếp dứa 12.800 ñ/kg (tăng 500 ñ/kg), nếp sáp 8.400 
ñ/kg (tăng 400 ñ/kg)... 
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Cần Thơ: Thực ph ẩm ti ếp tục tăng giá, giá ñường cát gi ảm mạnh  

Trên thị trường Thành phố Cần Thơ, giá bán lẻ nhiều mặt hàng như ñậu phộng, ñậu nành, ñậu xanh, dầu 
ăn, nước mắm... tiếp tục tăng. ðậu phộng ñang ở mức từ 26.000 - 27.000 ñồng/kg, ñậu nành 13.000 
ñồng/kg, các loại dầu ăn 26.000 ñồng/lít, nước mắm các loại từ 14.000 - 22.000 ñồng/lít. Thực phẩm tươi 
sống như thịt lợn, thịt bò tiếp tục ñứng ở mức cao. Nhiều loại cá nước ngọt như cá rô phi, cá ñiêu hồng 
và các loại cá biển tăng từ 1.000 - 3.000 ñồng/kg so với tuần trước do nguồn cung từ các nơi về Cần 
Thơ giảm Ngược lại, giá cá lóc giảm từ 2.000 -5.000 ñồng/kg, do nhiều hộ nuôi cá ñang vào kỳ thu 
họach, nên lượng hàng về các chợ rất nhiều. Cá lóc ñồng tự nhiên hiện có giá từ 45.000 - 50.000 
ñồng/kg, cá lóc nuôi loại 1 giá 30.000 ñồng/kg, cá ñiêu hồng từ 27.000 - 28.000 ñồng/kg, cá rô phi 24.000 
ñồng/kg. 

Giá ñường cát trắng sau một thời gian tăng mạnh do khan hàng nay lại giảm mạnh. Hiện giá ñường cát 
trắng bán lẻ ñang ở mức từ 9.000 - 10.000 ñồng/kg, giảm 1.000ñồng/kg. Giá ñường giảm do lượng 
ñường nhập lậu từ Thái Lan về nhiều. Các tiểu thương kinh doanh ñường cát trắng ở Thành phố Cần 
Thơ cho biết giá bán buôn ñường Thái Lan giao nhận tại thành phố chỉ 8.300 ñồng/kg./. 

Trồng mía xen cây h ọ ñậu: Kỹ thuật canh tác mía m ới, hiệu qu ả cao   

Mô hình cho năng suất mía ñạt bình quân 87,3 tấn/ha, hàm lượng ñường 11,4CCS; năng suất ñậu lạc 
1,13 tạ/ha; tổng doanh thu ñạt 51 triệu ñồng/ha, lợi nhuận 23,2 triệu ñồng/ha, ñã góp phần thay ñổi tập 
quán canh tác mía ñã tồn tại từ lâu ñời của người nông dân. Mía là cây trồng truyền thống của Quảng 
Ngãi.  

Tuy nhiên những năm gần ñây, năng suất mía vẫn chưa ñược nâng lên, lợi nhuận từ cây mía ñạt thấp. 
Vì thế người nông dân không thiết tha trồng mía mà chuyển sang trồng các loại cây khác có hiệu quả 
kinh tế cao hơn. Kết quả, diện tích trồng mía của tỉnh có chiều hướng giảm; sản lượng mía cây không ñủ 
cung cấp cho các nhà máy ñường trong tỉnh hoạt ñộng.  

Theo số liệu của Công ty cổ phần ðường Quảng Ngãi, diện tích mía toàn tỉnh trong niên vụ 2006 - 2007 
vào khoảng gần 7.000 ha, năng suất bình quân 52 tấn/ha, hàm lượng ñường 10,4 CCS; sản lượng mía 
cây 360.000 tấn. Trong ñó sản lượng mía cung cấp cho Nhà máy ñường Quảng Phú là 208.000 tấn, Nhà 
máy ñường Phổ Phong 152.000 tấn, mới ñáp ứng  khoảng 60% công suất của nhà máy.  

 ðể từng bước nâng cao năng suất mía, ñáp ứng ñủ nguyên liệu cho các nhà máy ñường trong tỉnh, thời 
gian qua trong tỉnh ñã có nhiều ñề tài, dự án tập trung nghiên cứu, xây dựng các mô hình ứng dụng tiến 
bộ kỹ thuật và giống mía mới vào sản xuất,  mang lại năng suất và chất lượng cao. Trong ñó mô hình 
trồng mía xen cây họ ñậu là một hướng ñi mới trong giải pháp thâm canh, xen canh nhằm nâng cao năng 
suất, chất lượng mía, tăng thu nhập cho người trồng mía.  

Mô hình ñược triển khai trên các loại ñất trồng mía chính như ñất phù sa chua cơ giới nặng, ñất xám bạc 
màu, ñất thịt pha cát, có tầng ñất canh tác dày, thoát nước tốt ở các vùng khác nhau của tỉnh như Phổ 
Nhơn, Nông trường 24/3 (ðức Phổ), Tịnh Giang (Sơn Tịnh), Tú Sơn (Mộ ðức) với diện tích thử nghiệm 
khoảng 50 ha và nhân rộng 200 ha. Thời vụ trồng vào khoảng từ tháng 1 ñến tháng 3 ñối với những vùng 
ñất không ñược tưới; từ giữa tháng 4 ñến ñầu tháng 5 hàng năm ñối với những vùng ñất ñược tưới theo 
hướng dẫn kỹ thuật trồng và thâm canh cây mía số 257/SNN&PTNT ngày 7/3/2005 của Sở Nông nghiệp 
và PTNT. Trong ñó ñặc biệt chú ý ñến khoảng cách hàng cách hàng là 1m ñến 1,1m; giữa 2 hàng mía 
trồng xen một hoặc 2 hàng cây họ ñậu (ðậu lạc, ñậu xanh...). Giống mía ñược trồng trong mô hình là các 
giống ROC 10, MY 55-14 và các loại giống ñậu lạc, ñậu ñỏ ñang ñược sử dụng ở tỉnh. Phương pháp 
trồng và chăm sóc mía cũng như các loại cây họ ñậu trồng xen giống như khi trồng thuần. 

Sau hai năm triển khai, qua 2 vụ mía tơ và mía gốc, mô hình ñã mang lại hiệu quả rõ rệt. Mía ñạt năng 
suất bình quân 87,3 tấn/ha, tăng 161,0% so với mía trồng ñại trà trong vùng dự án (tăng 33,05 tấn/ha); 
hàm lượng ñường CCS ñạt 11,4%, tăng 0,45% so với ñại trà (quy về chữ ñường CCS 10%, ñạt 99,3 
tấn/ha, vượt 67,2% so với ñại trà (tăng 39,9 tạ/ha); ñậu lạc trồng xen, năng suất 1,13 tạ/ha, ñạt xấp xỉ 
50% năng suất lạc trồng thuần (trồng thuần ñạt bình quân 2,0-2,2 tấn/ha). Trong khi ñó diện tích trồng 
xen chỉ chiếm 40% diện tích sản xuất mía. Năng suất thân lá cây ñậu phụng bình quân 16,4 tấn/ha; vùi 
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xuống ñất làm phân hữu cơ cải tạo ñất rất tốt. Tổng doanh thu của mô hình ñạt 51 triệu ñồng/ha, tăng 
133,2% so với sản xuất ñại trà (tăng 27,7 triệu ñồng). Tổng lợi nhuận của mô hình 23,2 triệu ñồng, tăng 
261,5% so với sản xuất ñại trà (tăng 15,9 triệu ñồng). 

Có thể nói, mô hình ñã xác ñịnh ñược quy trình phù hợp trong thâm canh mía trồng xen cây lạc và 
chuyển giao cho nông dân ứng dụng mở rộng trong sản xuất ñem lại hiệu quả cao, ñã góp phần thay ñổi 
ñược tập quán sản xuất của người trồng mía (nông dân thường trồng mía với khoảng cách hàng cách 
hàng 0,6 - 0,7 m).  

Cùng với các mô hình ñã mang lại hiệu quả cao của ñề tài "Thử nghiệm trồng giống mía ROC 22 và xây 
dựng quy trình thâm canh trên các loại ñất trồng mía chính tại Quảng Ngãi" cho năng suất trung bình 
111-122 tấn/ha; chữ ñường CCS 13,19-14,36%, lãi từ 28-32 triệu ñồng/ha/năm, vượt ñối chứng ROC10 
từ 13-14 triệu ñồng/ha/năm thì mô hình trồng mía xen cây họ ñậu ñã mở ra triển vọng nâng cao năng 
suất, thu nhập cho người trồng mía. 

ðể vùng nguyên liệu mía phát triển ổn ñịnh, ñạt sản lượng từ 500 - 540 ngàn tấn (năm 2010), thiết nghĩ 
cần có giải pháp nhân rộng ra sản xuất ñại trà các mô hình sản xuất mía do các ñề tài, dự án khoa học 
xây dựng ñạt hiệu quả cao trong thời gian qua, nhằm nâng năng suất mía bình quân của tỉnh ñạt 70 
tấn/ha, ñáp ứng ñủ nguyên liệu cho các nhà máy ñường của tỉnh và tăng thu nhập cho người trồng mía. 
(Theo báo QN) 

TIN KHUYẾN NÔNG 

TIN THẾ GIỚI 

SẢN XUẤT TIÊU THỤ  

Braxin: Tri ển vọng s ản lượng mía s ẽ ñạt mức cao k ỷ lục trong niên v ụ 2007/08  

Bộ Nông nghiệp Braxin cho biết, sản lượng mía của nước này niên vụ 2007/08 sẽ ñạt mức cao kỷ lục 
nhưng sản lượng ñường và ethanol ñược dự báo thấp hơn niên vụ trước do hàm lượng ñường giảm. Sở 
dĩ sản lượng mía tăng là nhờ ñiều kiện thời tiết thuận lợi ở khu vực miền bắc và diện tích trồng mía tăng. 
Diện tích trồng mía năm nay ước tính ñạt 6,96 triệu ha, tăng 30.000 ha so với dự báo trước ñó. Trong ñó 
với ñiều kiện thời tiết tốt, lượng mưa vừa ñủ ở miền bắc Braxin ñã giúp tăng sản lượng mía ở khu vực 
này, ước tính sản lượng mía sẽ ñạt khoảng 61,6 triệu tấn so với mức 60,7 triệu tấn của dự báo trước. 
Trong khi khối lượng mía ở khu vực Trung – Nam, nơi tập trung khoảng 90% sản lượng mía của Braxin, 
ñược ước tính sẽ ñạt khoảng 413 triệu tấn, tăng 500.000 tấn so với dự báo trước. 

Ước tính tổng sản lượng mía ñược ñưa vào ép trong vụ này của Braxin ñạt 475,1 triệu tấn, tăng so với 
473,2 triệu tấn ñã dự báo hồi ñầu vụ. Tuy nhiên sản lượng ñường dự báo sẽ giảm xuống mức 29,6 triệu 
tấn so với mức 30 triệu tấn ñã dự báo trước  ñó. Các nhà máy cũng ñược dự báo sẽ ñạt khoảng 20,9 tỷ 
lít ethanol, giảm so với mức 21,3 tỷ lít dự báo trước. 

Niên vụ mía 2006/07, sản lượng mía của Braxin ñã ñạt 426 triệu tấn, sản lượng ñường ñạt 30,2 triệu tấn 
và tổng sản lượng ethanol ñạt 17,5 tỷ lít. 

Niên vụ mía năm nay, sẽ có khoảng 53% khối lượng mía ñược dành ñể sản xuất ethanol, tăng so với tỷ 
lệ 50% của niền vụ trước. (DJ, 5/12/2007). 

Pakixtan: S ản lượng ñường n ăm 2007/08 ti ếp tục tăng  

Dự báo tổng sản lượng ñường của Pakixtan năm 2007/08 sẽ ñạt 4,073 triệu tấn (4,053 triệu tấn ñường 
mía, 20 ngàn tấn ñường cải) tiếp tục tăng so với 3,615 triệu tấn (3,6 triệu tấn ñường mía, 15 ngàn tấn 
ñường cải) của năm 2006/07 và 2,597 triệu tấn (2,588 triệu tấn ñường mía, 9 ngàn tấn ñường cải) của 
năm 2005/06. 
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Nhập khẩu ñường năm 2007/08 dự báo ñạt 200 ngàn tấn, bằng mức nhập khẩu năm 2006/07, song 
giảm mạnh so với 1,982 triệu tấn nhập năm 2005/06. Trong khi ñó, xuất khẩu ñường sẽ ñạt 70 ngàn 
tấn so với 65 ngàn tấn xuất năm 2006/07 và 61 ngàn tấn xuất khẩu năm 2005/06. 

Tiêu dùng ñường ở Pakixtan dự báo ñạt 4,1 triệu tấn trong năm 2007/08 so với 3,95 triệu tấn của 
năm 2006/07 và 3,84 triệu tấn của năm 2005/06. (GAIN Report – PK7024, 2007). 

Ôxtrâylia: S ản lượng và xu ất kh ẩu ñường ti ếp tục gi ảm trong n ăm 2007/08  

Sản lượng ñường của Ôxtrâylia năm 2007/08 dự báo ñạt 4,700 triệu tấn, tiếp tục giảm so với 4,882 
triệu tấn của năm 2006/07 và 5,297 triệu tấn (qui ñường thô) của năm 2005/06 do hạn hán và sương 
giá cùng với ảnh hưởng xấu của cơn bão hồi năm ngoái. 

Xuất khẩu ñường dự báo sẽ ñạt 3,66 triệu tấn (qui ñường thô) trong năm 2007/08, giảm so với 3,86 
triệu tấn xuất năm 2006/07 và 4,208 triệu tấn xuất năm 2005/06. Mức tiêu dùng ñường ở Ôxtrâylia 
dự báo sẽ ñạt 1,1 triệu tấn, bằng mức tiêu dùng năm 2006/07 và 2005/06. (GAIN Report – PK7057, 
2007). 

Sản lượng ñường tr ắng Inñônêsia s ẽ tăng 16% vào n ăm 2008 

Theo một quan chức Bộ Nông nghiệp Inñônêsia, Sản lượng ñường trắng của Inñônêsia ñược kỳ vọng sẽ 
tăng 16% vào năm sau nhờ tăng năng suất. 

Achmad Mangga Barani, cục trưởng cục trồng trọt Inñônêsia cho biết, sản lượng ñường của nước này 
năm sau ước ñạt 2,6- 2,8 triệu tấn, tăng so với mức 2,4 triệu tấn của năm nay. Sản lượng ñường ñược 
kỳ vọng sẽ tăng lên trong năm2008 nhờ diện tích mía ñược mở rộng, năng suất tăng và ñổi mới trang 
thiết bị của các nhà máy chế biến. Ông này cho biết thêm, sản lượng ñường năm 2007 của nước này 
cũng sẽ cao hơn năm trước. ðược biết, năm 2006 Inñônêsia ñã sản xuất ñược 2,35 triệu tấn ñường 
trắng. 

ðường trắng ñược sản xuất trong nước chủ yếu dùng ñể ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho hơn 220 triệu 
dân của nước này.  

Bộ trưởng nông nghiệp Anton Apriyantono cho biết hồi tháng trước rằng, Inñônêsia sẽ không cần nhập 
khẩu ñường vào năm sau nhờ dự trữ ñường trong nước tăng. 

Theo Uỷ ban ñường Inñônêsia, dự trữ ñường năm nay của nước này sẽ ñạt khoảng 1050 triệu tấn, ñủ 
ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong thời gian khoảng 5 tháng. 

Inñônêsia hiện ñang là quốc gia nhập khẩu ñường lớn nhất ðông nam á, ước ñoán diện tích trồng mía 
của nước này sẽ tăng khoảng 3% lên mức 432.354 ha vào năm 2008, từ mức 419.718 ha của năm 2007.  

Inñônêsia cũng sẽ tăng sản lượng ñường trắng nội ñịa lên 3,3 triệu tấn vào năm 2009, tăng 40% so với 
hiện nay. 

Năm 2006, tổng nhu cầu ñường của nước Inñônêsia là 4,2 triệu tấn, trong ñó 3,4 triệu tấn ñược sản xuất 
trong nước, còn lại nhập khẩu từ Thái lan và Australia. (Xinhua, 20/12/2007) 

Năm 2010 Trung Qu ốc cần nh ập kh ẩu 2 tri ệu tấn ñường  

Theo Tổng thư ký Hiệp hội ñường Trung Quốc, ñến năm 2010, Trung Quốc sẽ cần nhập khẩu 
khoảng 2 triệu tấn ñường ñể ñáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. ðến thời ñiểm ñó, Trung Quốc sẽ có 
vị trí quan trọng, chi phối sự biến ñộng thị trường ñường thế giới.  
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Dự báo ñến năm 2010, sản lượng ñường của Trung Quốc sẽ ñạt 14 triệu tấn trong khi nhu cầu sẽ 
ñạt 16 triệu tấn nên thị trường sẽ thiếu 2 triệu tấn. 

Tiêu thụ ñường của Trung Quốc tăng 7,6% trong 5 năm qua trong khi GDP tăng hơn 9%. Tiêu thụ 
ñường của nước này ñạt 11 triệu tấn trong năm 2003/04. Mức tăng tiêu thụ của nước này trong 10 
năm qua chiếm 13% mức tăng tiêu thụ toàn cầu. 

Trong quá trình ñàm phán ñể gia nhập WTO, nhiều nước ñã yêu cầu Trung Quốc mở cửa thị trường 
ñường nhiều hơn nhưng ông Jiao Nianmin cho rằng cách tốt nhất ñể thực hiện ñiều ñó là các tổ 
chức quốc tế nên hỗ trợ sự phát triển thị trường ñường Trung Quốc thay vì chỉ yêu cầu mở cửa thị 
trường nhập khẩu nhiều hơn. 

Hiện nay, Trung quốc ñang thực hiện chương trình sử dụng ethanol và sẽ xây dựng ngành sản xuất 
ethanol từ ñường. (A.P, 16/12/07) 

Sản lượng ñường Ấn ðộ giảm so với dự báo tr ước ñây 

Sản lượng ñường niên vụ 2007/08 của Ấn ðộ tính ñến tháng 9/08 có thể sẽ thấp hơn 3 triệu tấn so với 
dự báo 32 triệu tấn truớc ñây do hoạt ñộng của các nhà máy ñường thuộc bang sản xuất ñường chính 
chính của nước này bị gián ñoạn, khiến năng suất giảm. 

Các nhà máy ñường thuộc bang Uttar Pradesh ñã bắt ñầu vào hoạt ñộng muộn hơn sau khi chính quyền 
bang này ép buộc các nhà máy phải trả cho nông dân giá cao hơn mức giá họ ñang thu mua. 

Nikhil Sawhney, phó chủ tịch của công ty TREIBO cho biết, sản lượng ñường niên vụ này của Ấn ðộ chỉ 
ñạt khoảng 28-29 triệu tấn do năng suất giảm và do ảnh hưởng của lũ tại khu vực phía ñông bang Uttar 
Pradesh. 

Sản lượng giảm sẽ giúp cải thiện mức giá thấp hiện nay, ở nước sản xuất ñường lớn thứ 2 thế giới này. 

Việc thu hoạt mía muộn ñã khiến năng suất giảm. Các nhà máy ñường cũng ñang vật lộn với khối lượng 
dư thừa cung lớn trên thị trường. (AFP, 17/12/2007) 

Ấn ðộ: Kéo dài th ời hạn trợ cấp xu ất kh ẩu ñường  

Chính phủ Ấn ðộ có thể sẽ mở rộng trợ cấp phí vận chuyển ñường xuất khẩu cho các nhà máy ñường 
nội ñịa thêm một năm nữa.  

Trợ cấp này sẽ ñược tiếp tục sau khi hết thời hạn vào tháng 4/08, theo ñó các nhà máy thuộc khu vực 
duyên hải sẽ ñược trợ cấp 1.350 rupee/tấn ñường xuất khẩu (tương ñương 34,25 USD/tấn), trong khi 
các nhà máy ở phía bắc sẽ nhận ñược mức trợ cấp 1.450 rupee/ tấn  

Tính ñến hết tháng 9/08, các nhà máy ñường của Ấn ðộ sẽ xuất khẩu khoảng 2,5 triệu tấn ñường, tăng 
1,7 triệu tấn so với niên vụ trước.  

Hiệp hội các nhà máy ñường Ấn ðộ, ñại diện cho những người sản xuất tư nhân cho biết rằng, Ấn ðộ có 
thể sẽ sản xuất ñược khoảng 30-31 triệu tấn ñường trong niên vụ này, tăng so với mức kỷ lục 28,4 triệu 
tấn của niên vụ trước.  

Ấn ðộ, nước tiêu dùng ñường lớn nhất thế giới và là nước sản xuất ñường lớn thứ 2 thế giới, hàng năm 
tiêu thụ khoảng 20 triệu tấn ñường.  

Các nhà máy ñường của Ấn ðộ ñã quyết ñịnh sẽ tiến hành xuất khẩu mặc dù không có lãi, ñể nỗ lực ñể 
giảm bớt dư thừa cung lớn trong thị trường nội ñịa, với khoảng 11-11,5 triệu tấn ñường. (Reuters, 
24/12/2007) 
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Pakistan t ăng thu ế nhập kh ẩu ñường lên 25%  

Pakistan ñã tăng thuế nhập khẩu ñường lên 25% từ mức 15% và rỡ bỏ mức thuế 15% cho ñường xuất 
khẩu. ðộng thái này nhằm hạn chế ñường nhập khẩu vào nước này. 

Các nhà kinh doanh ñường Pakistan ñã chờ ñợi một mức thuế cao nhằm hạn chế dòng nhập khẩu 
ñường giá rẻ vào nước này, ñã khiến lợi nhuận của các doanh nghiệp bị giảm ñi do giá ñường nội ñịa bị 
giảm xuống. 

Các thương nhân Pakistan cũng phản ñối việc nhập khẩu ñường khi mà nước này có thể sẽ ñạt sản 
lượng 4,3- 4,5 triệu tấn ñường trong năm nay, tăng so với mức 3,6 triệu tấn của năm ngoái, trong khi nhu 
cầu ñường hàng năm của nước này chỉ là 3,9 triệu tấn. Thêm nữa, Pakistan cũng ñã dự trữ khoảng 
500.000 tấn ñường từ niên vụ trước. (Xinhua, 15/12/2007) 

Mêhicô: S ản lượng ñường s ẽ tăng nh ẹ trong n ăm 2007/08 

Dự báo sản lượng ñường năm 2007/08 của Mêhicô sẽ ñạt 5,70 triệu tấn, chỉ tăng nhẹ so với 5,63 
triệu tấn của năm 2006/07. Năng suất ñường bình quân ñạt 125 kg ñường/1 tấn mía. 

Giá tham khảo ñối với ñường tiêu chuẩn trong năm 2006/07 ñã ñược nâng lên 5996,13 peso/tấn 
(545,10 USD/tấn) từ mức 5759 peso/tấn (514,20 USD/tấn). Giá ñường bán buôn ở Mêhicô hồi tháng 
8/2007 ñạt 25,27 Uscent/Lb ñối với ñường tiêu chuẩn và 31,31 Uscent/Lb (1Lb=0,454kg) ñối với 
ñường tinh chế. ðể so sánh, trong thời gian ñó giá ñường cải tinh chế của Mỹ ñạt 25,60 Uscent/Lb 
và giá ñường tinh chế trên thị trường thế giới ñạt 12,87 Uscent/Lb. (Gain Report_MX 7069, 2007) 

Cuba: B ắt ñầu thu ho ạch mía ñường niên v ụ 2007-2008 

Cuba ñã bắt ñầu mùa thu hoạch mía ñường niên vụ 2007-2008 với lễ mít tinh ñược tổ chức tại tỉnh miền 
ñông Granma. 

Phát biểu tại cuộc mít tinh, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp ðường Cuba, Orlando Garcia, khẳng ñịnh tầm 
quan trọng của vụ thu hoạch mía ñường 2007-2008 ñối với nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh giá dầu 
thế giới tăng và liên tục vững ở mức cao. 

Ông Garcia biểu dương nỗ lực to lớn của các lãnh ñạo, công nhân lao ñộng trong ngành mía ñường ñã 
khắc phục mọi khó khăn trong sản xuất, ñồng thời ñảm bảo hoạt ñộng cho các nhà máy tinh chế ñường. 

Theo ông Garcia, trước khi bắt ñầu vụ mía 2007-2008, công nhân và người lao ñộng trong ngành ñã 
chuẩn bị tốt mọi ñiều kiện cần thiết nhằm tăng năng suất và ñạt hiệu quả kinh tế cao hơn so với trước 
ñây. Trong vài năm gần ñây, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, sản lượng ñường của 
Cuba ñạt chưa ñến 1,5 triệu tấn/năm, thấp hơn nhiều so với những năm 1970 và 1980. Cuba từng ñạt 
sản lượng ñường kỷ lục 8,5 triệu tấn năm 1970. 

Kể từ năm 2006, Chính phủ Cuba bắt ñầu triển khai kể hoạch khôi phục ngành sản xuất mía ñường, 
nhằm ñáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và góp phần xuất khẩu ñể tăng thu nhập ngoại tệ. 

Sản lượng củ cải ñường của Nga năm nay gi ảm 6,7%. 

Theo tổng cục thống kê Nga, sản lượng ngũ cốc của nước này ñã ñạt 81,4 triệu tấn vào năm nay, tăng 
3,6% so với mức 78,6 triệu tấn của năm 2006. Xấp xỉ với mức 81-82 triệu tấn ñã dự báo trước ñây của 
Bộ Nông nghiệp và các nhà phân tích. 

Sản lượng hạt hướng dương năm nay ñạt 5,6 triệu tấn, giảm 16,3% so với mức 6,8 triệu tấn của năm 
2006. 
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Sản lượng hạt hướng dương giảm là do diện tích trồng năm nay giảm và giảm năng suất do hạn hán  hồi 
mùa hè năm nay. 

Sản lượng củ cải ñường năm nay ñã giảm xuống mức 28,8 triệu tấn, giảm 6,7% so với 30,9 triệu tấn của 
niên vụ trước. 

Các trang trại lớn và trung bình ở Nga hầu hết thuộc sở hữu của các ñơn vị nông nghiệp sự nghiệp của 
nhà nước. Các trang trại này sản xuất khoảng 80,2% sản lượng ngũ cốc, 72,5% sản lượng hướng 
dương và 87,8% của cải ñường của cả nước. 

Tính ñến ñầu tháng 12/07, nước này ñã tiến hành gieo trồng ñược 12,1 triệu ha cây vụ ñông, tăng 12,5% 
so với năm 2006. (Reuters, 24/12/2007) 

Diễn biến th ị trường ñường tr ắng k ỳ hạn Luân ðôn ngày 24/12/2007  

Kết thúc phiên giao dịch ñầu tuần, giá ñường trắng giao kỳ hạn ñã giảm, sau khi ñạt mức cao nhất trong 
vòng 9 tháng, trong ngày giao dịch biến ñộng trái chiều với mức dao ñộng lớn.  

Trước khi kết thúc phiên giao dịch cho ngày lễ Giáng Sinh, giá ñường trắng giao kỳ hạn tháng 3/08 ñã 
giảm 2,4USD xuống còn 315,10USD/tấn, sau khi tăng lên mức 320,50USD/tấn ở ñầu phiên giao dịch, 
ñây là mức giá cao nhất kể từ phiên giao dịch ngày 29/3.  

Giá ñường ñã giảm kể từ ñầu năm 2007, do áp lực từ nguồn cung lớn năm nay và có thể sẽ kéo dài ñến 
các năm tới. Các nhà phân tích tin rằng, giá ñường sẽ phục hồi trở lại nhờ Braxin tăng lượng mía cho 
hoạt ñộng sản xuất ethanol. (Reuters, 25/12/2007) 

 
 


