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DIỆN TÍCH MÍA VIỆT NAM QUA MỘT SỐ NĂM
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NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG MÍA QUA MỘT SỐ NĂM
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PHẦN I. 
KẾT QUẢ SẢN XUẤT MÍA NIÊN VỤ 2010/2011



DIỆN TÍCH MÍA VÙNG NGUYÊN LIỆU NIÊN VỤ 10/11



NĂNG SUẤT MÍA VÙNG NGUYÊN LIỆU NIÊN VỤ 10/11
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Sản lượng mía ép niên vụ 1010/2011

T
T

Vùng sản xuất
Sản 

lượng mía
(1.000 tấn)

Sản lượng 
mía ép 

(1.000 tấn)

TLtăng; 
giảm
(%)

Đáp ứng 
CSTK nhà
máy (%)

1 Miền Bắc 3.743,4 2.630,6 4,1 53,7

2 M. Trung + T.N 4.653,3 4.546,2 66,6 77,8

3 Miền Nam 6.648,4 5.294,1 22,8 90,3

Tổng cộng 15.045,1 12.470,9 30,3
TB cả nước: 

74%

Theo số liệu của các nhà máy đường



khó khăn trong sản xuất hiện nay 

1) Giống:
1) Những năm gần đây một số giống mới có năng suất, chất lượng tốt 
được nhập nội và chọn tạo trong nước như: MEX 105, K88-65, VN84-
1427, VN84-422, VĐ93-159, QĐ94-119, Liễu Thành 00-236, Việt Đường 
55… đang trồng thử nghiệm và phát triển ra sản xuất, nhưng do hệ số
nhân giống mía thấp và thiếu nguồn lực nên đến nay diện tích các giống 
này còn khiêm tốn.

2) Giống cũ có năng suất, chữ đường thấp còn chiếm tỷ lệ lớn (60% diện 
tích); Các tỉnh phía Bắc các giống cũ như My55-14 (25% DT), ROC10 
(23,3% DT); các tỉnh phía Nam các giống R570, R579, ROC16 chiếm tỷ
lệ khá cao (34%).

3) Tốc độ thay thế các giống cũ vẫn còn rất chậm, nguyên nhân do cơ 
chế chính sách chưa hợp lý, một số nhà máy chưa thật sự quan tâm đến 
công tác giống. 



2) Canh tác
1) Nhờ được giá, niên vụ vừa qua người trồng mía tăng cường đầu tư 

thâm canh nên năng suất mía tăng đáng kể. Tuy nhiên việc duy trì ổn 
định còn gặp nhiều khó khăn, ngoại trừ vùng ĐBSCL có điều kiện về 
nước tưới, phần lớn mía được trồng ở vùng núi, trên đất đồi bãi, sản 
xuất nhờ nước trời là chính, thêm vào đó một bộ phận người dân còn 
hạn chế về khả năng đầu tư và nhận thức thâm canh.

2) Những vùng trồng mía tập trung có địa hình thuận lợi, về cơ bản khâu 
làm đất đã được cơ giới hoá và bán cơ giới hoá, tuy nhiên nhiều nơi độ
sâu cày đất chưa đảm bảo, dẫn đến khả năng giữ ẩm đất kém, bộ rễ
mía kém phát triển, mía thường xuyên thiếu nước. 

3) Các loại phân bón được người trồng và các nhà máy đường đầu tư, 
nhưng mức đầu tư thường thấp so với nhu cầu thâm canh, đặc biệt ở
các vùng miền núi, nơi có điều kiện kinh tế xã hội thấp. 



3) Tình sâu bệnh 

Tình hình sâu bệnh phát sinh gây hại ngày càng phức tạp. 
Vụ mía 2010/2011 Nghệ An phải xử lý hơn 12 nghìn ha mía bị bệnh 
chồi cỏ, trong đó phải tiêu hủy hơn 6 nghìn ha. 

4) Ảnh hưởng biến đổi khí hậu

Trong những năm gần đây cùng với sự biến đổi của khí hậu 
toàn cầu, Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng rất lớn của các tác 
động này, tình hình xâm nhập mặn tại các tỉnh ĐBSCL, hạn hán, 
bão lũ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 
thường xuyên diễn ra, ảnh hưởng đến phát triển mía nên ở những 
vùng này diện tích có nguy cơ giảm.



PHẦN II
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 

SỐ 26/2007/QĐ-TTg CỦA CHÍNH PHỦ

TT Vùng sản xuất
Thực 
hiện

1010/2011

Theo QĐ số
26/2007/QĐ -

TTg

Tỷ lệ
Tăng (+); giảm (-)

(%)

1
Tổng diện tích mía cả nước 
(1.000 ha)

271,4 300,0 -9,5

2
Diện tích mía 4 vùng trọng 
điểm (1.000 ha)

186.4 222,0 -16,0

- Bắc Trung Bộ 49,5 80,0 -38,1
- M. Trung + T. Nguyên 60,0 53,0 +13,2
- Đông Nam Bộ 25,4 37,0 -31,4
- ĐBS Cửu Long 51,5 52,0 -1,0
3 Năng suất (tấn/ha) 60,5 65,0 -6,9
4 Sản lượng mía (triệu tấn) 16,4 19,5 -15,9
5 Chữ đường bình quân (CCS) 9,8 11 -10,9
6 Sản lượng đường (tấn) 1.150.460 1.500.000 -23,3

7
Tổng công suất NM 
(tấn mía/ngày)

112.200 105.000 +6,9



NGUYÊN NHÂN CÁC CHỈ TIÊU KHÔNG ĐẠT SO VỚI 
QUYẾT ĐỊNH 26 CỦA CHÍNH PHỦ

1. Về khách quan
1) Quyết định 26 được ban hành trong tình hình giá đường và giá mía 

thấp, tiêu thụ đường khó khăn, HQKT cây mía thấp, khó cạnh tranh 
với một số cây trồng khác, nhiều nơi nông dân đã chuyển sang trồng 
các đối tượng cây trồng khác như: cao su, ngô, sắn, đậu đỗ, … Một 
phần diện tích chuyển sang đất phi nông nghiệp.

2) Ngoài vùng ĐBSCL có điều kiện thuận lợi về nước, diện tích còn lại 
hầu hết mía trồng trên đất đồi bãi có độ dốc cao, địa hình không 
thuận lợi, diện tích mía phân tán, manh mún nhỏ lẻ, cơ sở hạ tầng 
giao thông thủy lợi rất khó khăn, phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời, 
khó áp dụng biện pháp cơ giới hóa, đầu tư thâm canh, dẫn đến năng 
suất mía khó có bước đột phá trong khoảng thời gian ngắn.  

3) Diễn biến thời tiết phức tạp, thiên tai (xâm nhập mặn, bão, lũ, hạn 
hán ... ) liên tục xảy ra những năm gần đây ảnh hưởng đến phát triển 
của cây mía.



2. Nguyên nhân chủ quan

1) Công tác quy hoạch vùng nguyên liệu theo QĐ 26 còn rất chậm (mới 
có 16/25 tỉnh phê duyệt QH), do đó các nhà máy thiếu cơ sở để quy 
hoạch vùng nguyên liệu, dẫn đến diện tích mía chưa ổn định.

2) Chính sách khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu chưa đồng bộ, 
nhiều nhà máy chưa có chính sách khuyến khích đầu tư thỏa đáng 
nên DT mía không tăng tương xứng với đổi mới công nghệ và tăng 
công suất chế biến.

3) Tình trạng mua mía xô, mía chất lượng thấp còn diễn ra nên việc thay 
đổi giống mới còn rất chậm, đầu tư thâm canh và áp dụng TBKT để 
nâng cao năng suất còn hạn chế nên sản lượng chưa đạt như quy 
hoạch đề ra. 

4) Năng suất mía thấp, hiệu quả sản xuất không cao càng thúc đẩy 
người dân chuyển sang trồng các loại cây trồng khác hiệu quả hơn.



PHẦN III 
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MÍA THỜI 

GIAN TỚI

1. Định hướng phát triển mía đến năm 2020

Tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển mía đường theo Quyết định 
26/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ: đến 
năm 2020 diện tích mía cả nước 300.000 ha, đẩy mạnh thâm canh 
tăng năng suất, đặc biệt chú trọng đến vùng nguyên liệu tập trung 
để đạt bình quân 80 tấn/ha, sản lượng mía cho chế biến công 
nghiệp đạt 24 triệu tấn, sản xuất khoảng 2,1 triệu tấn đường, đáp 
ứng đủ cho tiêu dùng trong nước.



GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN  MÍA TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Thực hiện chủ động công tác quy hoạch mía và
xây dựng vùng nguyên liệu các nhà máy đường

1)Các tỉnh, TP nằm trong vùng quy hoạch theo quyết định 
số 26/2007/QĐ-TTg của Chính phủ tiếp tục rà soát, phê 
duyệt quy hoạch vùng nguyên liệu mía, làm cơ sở để các 
nhà máy đường đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu tập 
trung. 

2)Các nhà máy đường quan tâm đầu tư phát triển vùng 
nguyên liệu gắn liền với đổi mới công nghệ đáp ứng yêu 
cầu chế biến.

3)Hiệp hội mía đường Việt Nam hoàn chỉnh Chiến lược 
phát triển ngành đường, kiến nghị các giải pháp, chính sách 
để thúc đẩy ngành mía đường phát triển bền vững.



2) Tăng cường các biện pháp kỹ thuật canh tác mía

1) Đẩy mạnh cơ giới hóa trong khâu làm đất, đối với đất  đồi dốc, cày 
đảm bảo độ sâu 35 - 40 cm, bố trí hàng trồng theo đường đồng 
mức, đối với vùng đất trũng phải có hệ thống thoát nước, vùng trồng 
mía có nguy cơ bị xâm nhập mặn phải có hệ thống đê bao. 

2) Các địa phương và nhà máy đường cần mở rộng diện tích trồng mới 
hàng năm bằng giống mía mới có năng suất, chữ đường cao với 
thời vụ trồng hợp lý, cơ cấu giống theo hướng rải vụ.

3) Không để mía lưu gốc quá 2 năm, chu kỳ kinh doanh mía không quá 
3 năm (1 tơ + 2 mía gốc). Riêng vùng ĐBSCL chỉ nên để 1 tơ + 1 
gốc.

4) Tăng cường thâm canh mía, trồng xen với cây họ đậu, tận dụng 
nguồn hữu cơ sau thu hoạch bằng sử dụng các loại phân vi sinh 
như Bio-plant, Pro-plant… phun lên xác thực vật. Tăng cường sử
dụng các loại phân hữu cơ để bón lót, sử dụng phân bón lá vào giai 
đoạn trước khi mía chín khoảng 1 tháng để tăng hàm lượng đường.  



3) Thực hiện các chính sách để mở rộng diện tích 
trồng mía giống mới 

1)Các địa phương và doanh nghiệp triển khai thực hiện Quyết định số 
2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng dự
án giống trình UBND tỉnh phê duyệt để được hỗ trợ công tác giống (xây 
dựng cơ sở hạ tầng của hệ thống khảo nghiệm, nhân giống mía) nhằm 
phát triển giống mới trong vùng nguyên liệu.  

2)Nhà máy đường cần chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ cho nhập, nhân 
giống mới, xây dựng trạm giống và có chính sách khuyến khích trồng 
giống mới (cấp không hoặc hỗ trợ giá mua giống mới; mua mía nguyên 
liệu trồng bằng giống mới với giá cao hơn các giống cũ... ). 

3)Các nhà máy đường cần đồng thuận không tổ chức mua mía xô, mía 
lẫn nhiều tạp chất, cần mua mía theo chữ đường trên cơ sở đánh giá chữ 
đường khách quan, khuyến khích người trồng giống mới. 

4)Nhà nước cần tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho công tác nghiên cứu, chuyển 
giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là nghiên cứu giống.  



MỘT SỐ HÌNH ẢNH MÔ HÌNH THÂM CANH MÍA

Mô hình trồng xen cây họ đậu  
có tưới ngỏ gọt

Mô hình tận dụng tàn dư thực vật 
làm phân bón 



MỘT SỐ HÌNH ẢNH MÔ HÌNH THÂM CANH MÍA

Xe chở phân vi sinh tưới để phân hủy lá mía 
sau khi thu hoạch 



4. Các nhà máy đường tổ chức tốt sản xuất, 
tiêu thụ vùng nguyên liệu mía 

Nhà máy đường cần tăng cường hỗ trợ nguồn vốn sản xuất, hỗ trợ
vật tư (giống, phân bón, kỹ thuật, …) và ký kết hợp đồng bao tiêu sản 
phẩm với người trồng mía để ổn định và phát triển vùng nguyên liệu 
của mình.

Cần quan tâm hơn nữa đến chia sẻ lợi ích với người trồng mía, khi 
giá đường tăng cần điều chỉnh ngay giá mua mía với người dân theo 
khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Cần quan tâm hơn đến việc đưa các tiến bộ kỹ thuật trên cây mía 
vào sản xuất, đặc biệt cần tích cực triển khai mở rộng thay thế các 
giống cũ năng suất, chất lượng thấp bằng các giống mới, kết hợp với 
các đơn vị nghiên cứu chuyển giao nhanh các tiến bộ về giống, phân 
bón, giải pháp phòng trừ BVTV vào sản xuất.



5. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu,
chuyển giao TBKT cho cây mía 

Các nhà máy đường gắn kết với Trung tâm Khuyến nông địa phương 
trong công tác khuyến cáo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất 
mía, cơ giới hóa sản xuất và thu hoạch mía; xác định khuyến nông cho 
mía là một trong những chương trình khuyến nông trọng điểm, bố trí kinh 
phí xây dựng các mô hình thâm canh, trồng giống mới có năng suất, chất 
lượng cao cho người trồng mía được biết và áp dụng.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mía đường Bến Cát – Viện 
KHKTNN miền Nam đẩy mạnh công tác nghiên cứu và nhanh chóng 
chuyển giao các giống, TBKT mới vào sản xuất



Phần IV
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

1) Chính phủ cần tiếp tục có chính sách đầu tư kinh phí cho nghiên cứu 
phát triển cây mía, đặc biệt công tác nghiên cứu giống và chuyển giao 
TBKT vào sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống thủy lợi tạo thuận 
lợi cho cơ giới hóa và áp dụng sản xuất thâm canh mía, có chính 
sách bình ổn giá cho người trồng mía, nhằm ổn định giá cả thu mua 
mía khi giá đường thế giới bất lợi, đảm bảo lợi ích cho người trồng 
mía.

2) Đối với các tỉnh, một mặt cần quan tâm các nội dung giải pháp đã 
nêu, hiện nay cần tăng cường chỉ đạo chăm sóc tốt diện tích mía niên 
vụ 2011-2012./.



XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN!


