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CÂY MÍA VIỆT NAM &
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN



I. I. NhuNhu ccầầuu tiêutiêu ddùùngng đưđườờngng ttạạii ViViệệtt NamNam

- Chương trình 1 triệu tấn
đường đến năm 2000 của
Chính phủ

- Nhu cầu đến 2010 khoảng
1,4 triệu tấn đường, đến năm
2020 khoảng 2,0 triệu tấn
đường (cho tiêu dùng và cho
chế biến xuất khẩu).

- …….

Đến năm 2020, 
nước ta cơ bản
đủ đường và
bắt đầu có
xuất khẩu
(Quyết định 
26/QĐ-TTg)



I. I. NhuNhu ccầầuu ddùùngng tiêutiêu đưđườờngng ttạạii ViViệệtt Nam (Nam (tttt))

ĐĐếếnn nămnăm
2020, 2020, nưnướớcc tata
cơcơ bbảảnn đđủủ
đưđườờngng vvàà bbắắtt
đđầầuu ccóó xuxuấấtt
khkhẩẩuu
((QuyQuyếếtt đđịịnhnh  
26/26/QĐQĐ--TTg)TTg)

- ...

- Thực tế sản xuất từ năm 2000 
đến năm 2010 chỉ đạt quanh
mức 1 triệu tấn đường/năm số
thiếu còn lại chủ yếu bằng nhập
lậu giá rẻ.
- Việt Nam thiếu bao nhiêu
đường/năm và số lượng nhập
lậu là bao nhiêu/thời gian qua? 
Vẫn còn bí ẩn.

- …



I. I. NhuNhu ccầầuu tiêutiêu ddùùngng đưđườờngng ttạạii ViViệệtt Nam (Nam (tttt))

ĐĐếếnn nămnăm
2020, 2020, nưnướớcc tata
cơcơ bbảảnn đđủủ
đưđườờngng vvàà bbắắtt
đđầầuu ccóó xuxuấấtt
khkhẩẩuu
((QuyQuyếếtt đđịịnhnh  
26/26/QĐQĐ--TTg)TTg)

- Tuy là mặt hàng không trực
tiếp xuất khẩu mang về ngoại
tệ nhưng nếu không được
quan tâm, sẽ phải tốn nhiều
ngoại tệ để nhập khẩu.

- Nông dân quyết định sản
lượng đường.

- …



II. II. VVịị ththếế, , titiềềmm năngnăng câycây mmííaa; ; CCáácc vvấấnn đđềề ccầầnn gigiảảii
quyquyếếtt

1/ 1/ VVịị ththếế
vvàà titiềềmm
năngnăng
câycây mmííaa

a/ - Chiếm 250.000 -300.000 ha với gần 2 
triệu dân sống bằng nghề trồng mía.

- Đường ăn là một trong 8 mặt hàng
thiết yếu mà Chính phủ phải kiểm soát
giá.

b/ Đầu ra ổn định (38 nhà máy đường 
104.650 tấn mía/ngày) bao tiêu có giá
sàn (bảo hiểm). Năm 2011 11 tấn 
đường/1 tấn công suất  120 ngày hoạt
động.

c/…



II. II. VVịị ththếế, , titiềềmm năngnăng câycây mmííaa; ; CCáácc vvấấnn đđềề ccầầnn
gigiảảii quyquyếếtt ((tttt))

1/ 1/ VVịị ththếế vvàà
titiềềmm năngnăng
câycây mmííaa ((tttt))

b/ …

c/ Dễ tiêu thụ, tiêu thụ toàn bộ, 
không có mía dạt.

e/ Thời gian thu hoạch không khắt
khe.

f/ …

d/ Có thể chịu đựng được khô hạn, 
phèn, mặn.



1/ 1/ VVịị ththếế vvàà
titiềềmm năngnăng
câycây mmííaa ((tttt))

f/ Là cây cải tạo đất.

g/ Năng suất tiềm năng lớn (65 tấn/ 
ha - 200 tấn/ha; 9,5 CCS - 12 
CCS…).

e/…

h/ Cây mía không chỉ sản xuất ra
đường ăn – sẽ là đầu vào quan
trọng của ngành năng lượng tái
tạo.

II. II. VVịị ththếế, , titiềềmm năngnăng câycây mmííaa; ; CCáácc vvấấnn đđềề ccầầnn
gigiảảii quyquyếếtt ((tttt))



2/ 2/ CCáácc vvấấnn
đđềề ttồồnn ttạạii

a/ Năng suất bình quân quá thấp, 
chậm được cải thiện.

c/ Dân nghèo, thiếu vốn, lực yếu, 
quy mô nhỏ.

b/ Dễ bị đẩy lùi vào vùng sâu.

d/…

II. II. VVịị ththếế, , titiềềmm năngnăng câycây mmííaa; ; CCáácc vvấấnn đđềề ccầầnn
gigiảảii quyquyếếtt ((tttt))



2/ 2/ CCáácc vvấấnn
đđềề ttồồnn ttạạii
((tttt))

d/ Công tác nghiên cứu khoa học, 
khuyến nông, hỗ trợ nông dân còn ít, 
đùn đẩy.

e/ Thời gian dài giá thấp, không
khuyến khích phát triển, giá đường
bị kiềm chế, một số nhà máy tranh
thủ thu hồi vốn đầu tư nhà máy, giá
mía không cao.

c/…

f/…

II. II. VVịị ththếế, , titiềềmm năngnăng câycây mmííaa; ; CCáácc vvấấnn đđềề ccầầnn
gigiảảii quyquyếếtt ((tttt))



2/ 2/ CCáácc vvấấnn
đđềề ttồồnn ttạạii
((tttt))

f/ Thu hoạch nặng nhọc, cơ giới hoá
chưa thành công, thiếu lao động.

h/ Tổn thất sau thu hoạch lớn 
(ĐBSCL).

e/...

g/ Qui hoạch chưa thật sự ổn định
tại nhiều tỉnh.

i/...

II. II. VVịị ththếế, , titiềềmm năngnăng câycây mmííaa; ; CCáácc vvấấnn đđềề ccầầnn
gigiảảii quyquyếếtt ((tttt))



2/ 2/ CCáácc vvấấnn
đđềề ttồồnn ttạạii
((tttt))

h/…

i/ Quản lý Nhà nước không tốt
đối với đường nhập lậu - nguy cơ
thừa thiếu lúc nào không biết. Giá
cả bấp bênh đối với đường ảnh
hưởng đến giá mía.

II. II. VVịị ththếế, , titiềềmm năngnăng câycây mmííaa; ; CCáácc vvấấnn đđềề ccầầnn
gigiảảii quyquyếếtt ((tttt))



III. III. MMộộtt ssốố gigiảảii phpháápp phpháátt tritriểểnn

a/ Các chính sách phát triển
ngành đường cần lấy đối
tượng nông dân làm tâm
điểm.

b/ Giá tốt, thu nhập hấp dẫn
là động lực lớn nhất, không
thể thay thế, giúp người dân
nâng cao sản lượng đường
mía hoặc ngược lại.

c/ …

1/ Xác định
nông dân là
người quyết
định sản
lượng đường. 
Từ đó:



b/…

c/ Quản lý giá trong thu mua
giữa các nhà máy không để
chênh lệch quá lớn giữa các
vùng miền.

1/ Xác định
nông dân là
người quyết
định sản
lượng đường. 
Từ đó: (tt)

III. III. MMộộtt ssốố gigiảảii phpháápp phpháátt tritriểểnn



2/ Quan điểm thiếu đường thì nhập … cần được
xem lại: Đường không trực tiếp xuất khẩu đem về
ngoại tệ, nhưng nếu không đủ đáp ứng nhu cầu thì
quốc gia phải tốn nhiều ngoại tệ để nhập.   

3/ Nhà nước đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và
khuyến nông quốc gia đối với cây mía. Doanh
nghiệp chế biến hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng.

III. III. MMộộtt ssốố gigiảảii phpháápp phpháátt tritriểểnn



4/ Mua mía theo chất lượng – khuyến khích người dân
sản xuất mía chất lượng cao.

5/ Các nhà máy đường phải chịu sự kiểm soát về sự
đúng đắn trong thu mua mía – Nhà nước ban hành
các quy định, chuẩn mực trong thu mua mía. 

III. III. MMộộtt ssốố gigiảảii phpháápp phpháátt tritriểểnn



6/ Tăng cường việc thoả thuận song phương và đa
phương giữa các nhà máy có vùng nguyên liệu đan
xen hoặc dễ tranh chấp. Đồng thời nỗ lực xây dựng
vùng nguyên liệu mía dồi dào chất lượng cao. 

7/ Thương lái thu mua mía là thế mạnh ở ĐBSCL 
– công nhiều hơn tội. 

Hướng liên kết “ Nông dân – Lực lượng thu
mua vận chuyển – Nhà máy”.

III. III. MMộộtt ssốố gigiảảii phpháápp phpháátt tritriểểnn



IV. Hiệp hội Mía đường Việt Nam và các hoạt
động phát triển mía hiện nay

1/ Tham mưu Chính phủ ban hành các quy định về
chất lượng mía và việc mua mía theo chất lượng.

2/ Hỗ trợ công tác nghiên cứu và chuyển giao kỹ
thuật sản xuất mía.

3/ Chủ động kết hợp với Nhà nước đẩy mạnh công
tác khuyến nông cây mia.



4/ Xây dựng giá sàn bảo hiểm mía công bố hàng
năm. Thiết lập mặt bằng giá thu mua cân xứng giữa
các vùng miền.

5/ Nâng cao vai trò và sự phối hợp của đại diện
người trồng mía trong hoạt động của Hiệp hội.

6/ Ban hành quy tắc ứng xử trong quản lý vùng
nguyên liệu tại các Nhà máy đường.

IV. Hiệp hội Mía đường Việt Nam và các hoạt
động phát triển mía hiện nay



7/ Đề xuất Chính phủ ban hành các chính sách phát
triển ngành mía đường theo hướng năng lượng tái
tạo.

8/ Thực hiện công tác giám sát, chế tài và điều
chỉnh các hoạt động quản lý đầu tư phát triển vùng
nguyên liệu mía và công tác thu mua mía.

9/ Tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh
nghiệm, thi đua cho nông dân trồng mía giữa các
vùng miền.

IV. Hiệp hội Mía đường Việt Nam và các hoạt
động phát triển mía hiện nay



V/ KV/ KẾẾT LUT LUẬẬNN

Tình trạng hôm nay là kết quả phản ảnh
của hệ thống chính sách trong thời gian qua 
đối với cây mía nói riêng, ngành mía đường
Việt Nam nói chung (sự quan tâm của xã hội, 
Chính phủ đối với cây mía và ngành mía
đường thời gian qua chưa xứng tầm với vị trí
và giá trị của nó).



XIN CXIN CÁÁM ƠNM ƠN


