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Không như những nông sản khác, 
mía khi thu hoạch chỉ là 1 sản phẩm 
trung gian, ở nông hộ tự thân mía 
không thể gia tăng giá trị mà phải trãi 
qua quá trình vận chuyển, chế biến 
(thành đường và các sản phẩm khác), 
dự trữ, tiếp thị…đến người tiêu dùng 
để tăng thêm giá trị.



Vì thế, ngành hàng mía đường là 1 
ngành có sự tương tác, kết hợp rất mật 
thiết và hài hòa giữa ngành nông nghiệp 
và ngành công nghiệp/dịch vụ như 1 
chuỗi giá trị và giá trị tăng thêm theo từng 
tác nhân của chuỗi. 

Công nghiệp mía đường ở Việt Nam có 
đặc thù là: đất canh tác mía chủ yếu do 
nông dân cá thể sở hữu, rất ít HTX. Nông 
dân trồng mía, nhà máy & công ty đảm 
nhiệm khâu vận chuyển, chế biến đường, 
dự trữ, tiếp thị và xuất khẩu.



 Thành quả của một tác nhân riêng lẻ
trong nền công nghiệp mía đường không 
thể mang lại lợi nhuận cho toàn ngành 
hàng và thực tế đã gây thiệt hại không nhỏ 
đến các tác nhân khác.
 Tuy nhiên, bức tranh chung của ngành 
mía đường Việt Nam trong nhiều thập kỷ
qua là mỗi tác nhân tham gia đều muốn tối 
đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa chi phí
sản xuất cho riêng mình. Thiếu hẳn sự
quản lý đồng bộ, sự phối hợp & phân phối 
lợi nhuận công bằng giữa các tác nhân.





Quy hoạch 2010 – Định hướng 2020
Diện tích mía: 300 ngàn ha
NS: 65 Tấn/ha
Chữ đường: 11 CCS
SL mía: 19,5 triệu tấn
SL đường: 1,5 triệu tấn (1,4 triệu tấn CN)
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Thực tế 2010:
Diện tích mía: 265 ngàn ha
NS: 51,7 Tấn/ha
Chữ đường: 9,7 CCS
SL mía: 13,7 triệu tấn
SL đường: 904 ngàn tấn (thiếu 300 ngàn tấn 
so với nhu cầu)

Diện tích



* 3 năm gần đây nhà máy đầu tư tăng tổng 
công suất từ 85.500 lên 105.700 tấn/ngày
* SL mía chỉ đáp ứng 61,2% tổng công suất
* 40 nhà máy đang hoạt động:

- 2 không đủ nguyên liệu
- 13 hoạt động dưới 50% công suất
(NM Tuyên Quang 21%; Sugar VN 15,5%)
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TRENGTHS – ĐIỂM 
MẠNH

 Tinh thần doanh nhân, năng động, sáng tạo.

 Chi phí lao động thấp, nhân lực trẻ.

 Sinh thái, đất đai phù hợp.

 Các tác nhân ngành hàng phát triển.



EAKNESSES – ĐIỂM 
YẾU Thiếu tầm nhìn chiến lược trong công tác quy 

hoạch, sản xuất, tiếp thị.

 Thiếu sự liên kết giữa các tác nhân trong ngành 

hàng.

 Thiếu sự hợp tác liên ngành công – nông nghiệp. 

 Phụ thuộc vào sự trợ cấp và bảo hộ của nhà nước.

 Năng lực tiếp thị kém.

 Quy định nhà nước (QĐ80) chưa phù hợp (hành 

chính hóa).  



nông dân

 Tự để giống, giống suy thoái, NS thấp, chi phí sản 

xuất cao, lợi nhuận thấp/thua lỗ.

 Giống cũ chiếm 60% (1.610 giống không tiêu thụ 

được/2.700 giống mía nhập nội, lai tạo, phục 

tráng).

 Chế độ canh tác chưa hợp lý (<6,4% DT được 

tưới  nước, cày đất chưa sâu sử dụng máy móc 

thô sơ).

 Cạnh tranh  DT đất trồng mía và cây khác (cao su, 

khoai mì…).



doanh nghiệp
 Chưa xây dựng vùng nguyên liệu riêng (thiếu miá).

 Cạnh tranh  không lành mạnh (phá giá mua).

 Không minh bạch khi thu mua mía (chữ đường).

 Giá mía chênh lệch giữa các vùng.

 Công nghệ chế biến lạc hậu (so với nhiều nước). Chi phí

sản xuất cao, tỉ lệ thu hồi mía/đường thấp.

 Thiếu sự đầu tư, liên kết hài hòa lợi ích với người trồng mía. 

 Thiếu vốn đầu tư dài hạn, mua & dự trữ đường, đổi mới 

công nghệ, đầu tư nhân lực (kinh doanh & tiếp thị).



PPORTUNITIES – CƠ HỘI

 Nhu cầu đường trong nước khá cao

 Sẵn có nhiều vùng mía nguyên liệu

 Kinh nghiệm sản xuất của nông dân

 Tiếp cận công nghệ mới (lai giống, 

chế biến)



HREATS – ĐE DỌA

 Cạnh tranh với công nghệ mía đường các 

nước trong khu vực 

 Bất ổn của thị trường và kinh tế thế giới

 Rào cản phi thuế quan, cắt giảm thuế

 Bẫy thu nhập trung bình





Sourcing Cost Customer 
Adaptation

Service Technolog
y

Raw Materials Labor

Components Logistics

Market 
Intelligence
Contacts

Financing New 
Processes

Flexibility Speed New Materials
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Nguồn: Strategies for Asia Pacific /Beyond the Crisis/Philippe Lasserre and Helmut Schuette



TiẾP CẬN NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Nguồn: Kenichi Ohno



 Hoàn thiện từng mắc xích trong chuỗi giá trị
ngành hàng mía đường (nguyên liệu đầu vào, 
canh tác mía, vận chuyển, chế biến & tinh 
luyện, phân phối, tiếp thị…).
 Xây dựng vùng sản xuất mía đường tập 
trung, khép kín từ khâu sản xuất mía đến nhà
máy tinh luyện, chế biến và tiếp thị sản phẩm.
 Khung chính sách hợp tác liên ngành công 

nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ.

GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC CHO 

NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM



• Cải thiện chức năng & cơ cấu của toàn bộ hệ
thống của nền công nghiệp mía đường.
• Chú trọng xu hướng xã hội và nhân văn trong 
chuổi giá trị ngành mía đường.
• Cải tiến hệ thống canh tác để nâng cao hiệu quả
kinh tế và hiệu quả của toàn chuổi giá trị.
• Tối ưu hóa khâu vận chuyển và thu hoạch mía.
• Đa dạng hóa sản phẩm ở vùng đất trồng mía.
• Cải tiến những công cụ và những mô hình chuổi 
giá trị.
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• Phát triển & thực thi chuỗi giá trị ở vùng 
sản xuất và mở rộng diện tích dựa trên tín 
hiệu thị trường.
• Những tác nhân tham gia phối hợp cùng 
nhau nhằm tăng tổng lợi nhuận cho toàn 
ngành.
• Hợp tác, quan hệ hài hòa lợi ích giữa nhà
máy/công ty với các tác nhân khác trong 
khâu trồng mía, thu hoạch, vận chuyển.
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* Mở rộng quy mô đất & sản lượng mía (thông 
qua hợp tác xã, liên kết, dồn điền đổi thửa…).
 * Nâng cao năng suất mía (công nghệ giống -
giống GM, kỹ thuật canh tác - tưới, cơ giới 
hóa…).
* Luân canh mía với cây trồng khác. 
* Hợp đồng cung ứng mía giữa nông dân với 

nhà máy/công ty thông qua thỏa thuận, đàm 
phán có lợi đôi bên, hướng tới lâu dài.
* Tập huấn nông dân nâng cao kỹ năng về kỹ

thuật, thị trường, kinh tế…



• Tập trung đầu tư vốn, công nghệ vào những 
nhà máy có vùng mía nguyên liệu (nâng cao 
hiệu quả sử dụng vốn,  chất lượng lao động và
nhân lực, tiền lương…).
• Đa dạng sản phẩm từ mía và đất trồng mía 
(Sản xuất điện, ethanol, thức ăn gia súc).
• Sử dụng phụ phẩm hiệu quả hơn. 
• Sản xuất sản phẩm mới (bio-plastics, 
biopharmaceuticals). 
• Quan hệ hài hòa lợi ích với người trồng 
mía/nông dân & tác nhân khác. 

ĐỐI VỚI NHÀ MÁY/CÔNG TY/DOANH NGHIỆP



CCảảm ơn quý vm ơn quý vịị !!


