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Sở dĩ diện tích mía giảm là do mấy nguyên nhân sau: 
1/ Do sự cạnh tranh của một số cây trồng khác như sắn, cao su,… 
2/ Do Nhà nước có chủ trương giao cho các địa phương tự phân chia vùng 

nguyên liệu cho các nhà máy nên dẫn tới hiện tượng độc quyền trong việc thu 
múa mía nguyên liệu, nhiều nhà máy đã mua mía của nông dân trong vùng 
nguyên liệu của mình theo cách “bóc lột” không thương tiếc, cản trở việc cạnh 
tranh lành mạnh giữa các nhà máy, dẫn tới cản trở sự phát triển sản xuất mía, bởi 
người dân sẽ không được hưởng lợi gì cả. 

3/ Nhà nước không có quy định bắt buộc thống nhất mua mía bằng phương 
thức gì (đo chữ đường, mua xô hay mua theo giống) áp dụng cho tất cả các Nhà 
máy nên nông dân khôn tin tưởng nhà máy và không quan tâm đến chất lượng 
mía nguyên liệu mà chủ yếu chạy theo năng suất, chất lượng mía nguyên liệu ở 
Việt nam luôn ở mức thấp nhất thế giới.  

4/ Cơ chế phân chia lợi nhuận giữa nhà máy và nông dân trồng mía hiện 
nay ở Việt Nam chưa hợp lý và chưa được Nhà nước ấn định rõ ràng như các 
nước khác trên thế giới. Nhà nước chỉ đưa ra khuyến cáo là các nhà máy đường 
phải mua 1 tấn mía của dân bằng 60-65 kg đường trắng, nhưng việc này cũng 
không có ai giám sát. Chính vì vậy người trồng mía không thấy rõ là họ sẽ có lợi 
ích gì khi giá đường lên xuống bấp bênh và thu nhập không được đảm bảo, trong 
khi thời gian trồng mía lại kéo dài hơn nhiều cây trồng khác, nên dễ dàng chuyển 
đổi từ trồng mía sang cây trồng khác, kể cả khi giá mua mía đang ở mức rất cao. 

5/ Nhà nước không có quy định bắt buộc là khi nào mía đủ chín mới ép 
nên nhiều nhà máy do lo sợ thiếu mía nguyên liệu nên luôn có chủ trương ép mía 
non, dần dần chủ trương này lan rộng và trở thành “phong trào” ép mía non, làm 
tổn thất một lượng đường rất lớn, mỗi năm ước tính bằng khoảng 60.000 tấn 
đường (tương đương 600.000 tấn mía 10 CCS). Đây cũng là một trong những 
nguyên nhân khiến năng suất mía ở nhiều vùng tuy có tăng nhưng sản lượng 
đường lại không tăng. 

6/ Việt Nam chưa có “Hệ thống Luật pháp” riêng cho ngành mía đường, 
chí ít thì cũng phải có 1 “Nghị định” hay “Thông tư” của Chính phủ do Bộ NN & 
PTNT soạn thảo và đề xuất để quản lý, đưa mọi hoạt động của ngành đường đi 
vào khuôn khổ luật luật pháp. Trên cơ sở văn bản “Luật” này có thể giải quyết 
được cơ bản các vấn đề nêu ở trên. 

 


