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VIỆT NAM CÓ THỂ TỰ CUNG ỨNG ĐƯỜNG?V Ệ N CÓ Ự CUNG ỨNG ƯỜNG?
Việt nam

Vụ 2007/08 2008/09 2009/10

ẩ ế ấ

đường (tấn) 1,056,806 921,050 916,290
diện tích mía (ha) 306,600 270,600 265,136
SL đường/ha 3.45 3.40 3.46

• Nhập khẩu hàng năm khoảng 300.000 đến 400.000 tấn
đường/năm, trong đó 200.000 tấn nhập chính ngạch.

• Bình quân 0,8 ha/hộ nông dân. q g
• Nếu giá đường 20.000 đ/kg, Thu nhập từ trồng mía cho một

hộ 3,5 x 20.000 x 0,65 x 0,8 = 36,4 triệu đồng năm dưới
mức đủ sống, kém hơn so với các cây trồng cạnh tranh.g, y g ạ

• Mức bảo đảm tự cung ứng 1.400.000 tấn tương ứng 5,2 tấn
đường/ha có thể đạt đến không?
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ĐỐI SÁNH SẢN XUẤT ĐƯỜNGĐỐI SÁNH SẢN XUẤT ĐƯỜNG
Việt nam

Vụ 2007/08 2008/09 2009/10
đường (tấn) 1,056,806 921,050 916,290
diện tích mía (ha) 306,600 270,600 265,136
SL đường/ha 3.45 3.40 3.46

Philippines
Vụ 2007/08 2008/09 2009/10
đường (tấn) 2 455 000 2 100 000 1 960 000đường (tấn) 2,455,000 2,100,000 1,960,000
diện tích mía (ha) 398,872 392,560 390,000
SL đường/ha 6.15 5.35 5.03

Th il dThailand
Vụ 2007/08 2008/09 2009/10
đường (tấn) 6,720,000 7,200,000 6,940,000
diện tích mía (ha) 1 080 000 1 025 000 1 050 000diện tích mía (ha) 1,080,000 1,025,000 1,050,000
SL đường/ha 6.22 7.02 6.61
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ĐỐI SÁNH SẢN XUẤT ĐƯỜNGĐỐI SÁNH SẢN XUẤT ĐƯỜNG
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NHẬN XÉTNHẬN XÉT

• Việt Nam có thể tự cung cấp đường nếu đạtViệt Nam có thể tự cung cấp đường nếu đạt
đến trình độ sản xuất của Philippines.

• Việt Nam có thể thừa đường để xuất khẩu nếu• Việt Nam có thể thừa đường để xuất khẩu nếu
đạt trình độ sản xuất của Thái Lan.
Cầ ó ải iế ề hí h á h ổ hứ ả ấ• Cần có cải tiến về chính sách, tổ chức sản xuất, 
kỹ thuật canh tác và điện từ bã mía. 
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Đề xuất về chính sáchĐề xuất về chính sách

• Có cơ sở pháp lý vững chắcCó cơ sở pháp lý vững chắc
• Có cơ quan quản lý với vị trí tương xứng

Chí h á h iá í /đ ờ bả đả đủ• Chính sách giá mía/đường bảo đảm đủ
sống và sung túc cho người trồng mía.

• Quy hoạch vùng nguyên liệu hợp lý và
khoa họcọ

• Có cơ chế bảo đảm đủ ngân sách cho hoạt
động nghiên cứu nông nghiệp míađộng nghiên cứu nông nghiệp mía.
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Đề xuất về tổ chức sản xuấtĐề xuất về tổ chức sản xuất

• Mọi thành viên tham gia sản xuất tiêu thụmíaMọi thành viên tham gia sản xuất tiêu thụmía
đường đều phải chịu sự chi phối của một cơ
sở pháp lý.

• Hướng đến nông nghiệp mía chú trọng nâng
cao hàm lượng đường.

• Việc xác định chữ đường phải được thực
hiện độc lập và khách quan

• Tổ chức khoa học và hợp lý trong thu hoạch
vận chuyển mía
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Đề xuất về kỹ thuật canh tácĐề xuất về kỹ thuật canh tác

• Có bộ giống riêng của Việt nam phù hợp từngCó bộ giống riêng của Việt nam phù hợp từng
vùng đất.

• Có phương tiện để nhân giống hiệu quả• Có phương tiện để nhân giống hiệu quả
• Phòng trừ sâu bệnh theo hướng thân thiện với

ôi ờmôi trường
• Làm đất đủ yêu cầu cho phát triển bộ rễ mía
• Bón phân hiệu quả
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ĐỀ XUẤTĐỀ XUẤT 

PHÁT TRIỂN ĐIỆN TỪ BÃ MÍA 
TẠI CÁC NHÀ MÁY ĐƯỜNG
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HIỆN TRẠNG - KỸ THUẬT VÀ TIỀM NĂNGHIỆN TRẠNG - KỸ THUẬT VÀ TIỀM NĂNG
Hiện trạng

• Hầu hết còn tiêu tốn hơi, và sử dụng lò hơi
á l hấ

HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT VÀ TIỀM NĂNGHIỆN TRẠNG KỸ THUẬT VÀ TIỀM NĂNG
Process energy required:
25-30 kWh/tonne of sugarcane
0.4 tonne of steam

áp lực thấp

• Mới có một vài nhà máy phát điện ra lưới

Tiềm năng

1 tonne of 
sugarcane

100 - 121 kg
sugar

Tiềm năng

• 100 kwh/ tấn mía

• Sản lượng dự báo 2020 khoảng 24 triệu tấn

Waste:
290 kg Bagasse ~ 100 kWh

mía – tương đương 2400 MW

• Nguồn hiện nay của VN: 15000 MW

Đế 2015 ầ kh ả 30000 MW• Đến 2015 cần khoảng 30000 MW

• Nếu tận dụng tiềm năng có thể đảm nhận
khoảng 10% sản lượng điện quốc gia
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Các lợi íchCác lợi ích

• Là nguồn năng lượng tái tạo.Là nguồn năng lượng tái tạo.
• Giảm phát thải CO2: 0,55 tấn CO2 mỗi tấn bã mía
• Tăng tính an toàn và tin cậy cho nguồn phát (40Tăng tính an toàn và tin cậy cho nguồn phát (40 

nguồn phát)
• Giảm chi phí tổn thất điệnp ệ
• Phát triển điện nông thôn
• Giảm thời gian bổ sung nguồn phátG ờ g bổ su g guồ p
• Tiết kiệm tài nguyên hóa thạch và tăng lợi huận

xuất khẩu
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Các rào cảnCác rào cản

• Thiếu chính sách khuyến khích phát triển:Thiếu chính sách khuyến khích phát triển: 
chưa đủ hành lang pháp lý cho khuyến khích
năng lượng tái tạo không xem điện từ bã míanăng lượng tái tạo, không xem điện từ bã mía
là năng lượng tái tạo, chưa tiếp nhận nguồn
điện từ bã míađiện từ bã mía.

• Rào cản công nghệ và kỹ thuật
Rà ả ề ồ ố• Rào cản về nguồn vốn

• Rào cản về giá bán điện
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Hiệu quả kinh tếHiệu quả kinh tế
lượng điện tiết kiệm nhờ giảm tiêu hao tổn thất

ề ồtruyền tải điện (nhờ sử dụng các nguồn điện phân
tán)

Kwh 842,400,000

Lợi ích kinh tế nhờ chi phí tiết giảm hàng năm do 
iả tiê h tổ thất t ề tải điệ ( hờ ử d USD 36 504 000giảm tiêu hao tổn thất truyền tải điện (nhờ sử dụng

các nguồn điện phân tán)
USD 36,504,000

Lợi ích kinh tế nhờ chi phí tiết giảm hàng năm do 
không dùng nhiên liệu than đá để sản xuất điện USD 84,240,000không dùng nhiên liệu than đá để sản xuất điện
tổng cộng lợi ích kinh tế đối với nền kinh tế quốc
dân của phát điện từ bã mía hàng năm (đã bao gồm
cả việc trợ giá cho điện từ bã mía để giá mua điện USD 120,744,000ệ ợ g ệ g ệ
đạt mức 7cent USD/Kwh)
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Kiến nghịKiến nghị

• Về chính sách phát triểnVề chính sách phát triển
• Giá điện: trợ giá để đạt đạt mức 7cent/Kwh

ồ ố đầ• Nguồn vốn đầu tư
• Công nghệ thiết bị



2/14/2011

15

CÁM ƠNCÁM ƠN


