ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 1502/SNN-PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 9 năm 2019

V/v nội dung phản ánh nêu tại Báo cáo
của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Kính gửi: UBND tỉnh Tuyên Quang.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2670/UBND-KGVX
ngày 17/9/2019 về việc kiểm tra, xem xét, giải quyết các nội dung phản ánh
nêu tại Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Theo Báo cáo số 381-BC/BTGTU ngày 30/6/2019 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tháng 6/2019, Sở Nông nghiệp và
PTNT báo cáo, làm rõ một số phản ánh như sau:
1. Về phản ánh“Việc di biến động lao động nông thôn hiện nay ở môt số
địa phương gây thiếu lao động cho sản xuất nông nghiệp tại chỗ. Nhiều hộ
nông dân có ít diện tích canh tác, nên không thể đầu tư thiết bị máy móc, do
vậy họ phải đi thuê phương tiện để sản xuất; bên cạnh đó tình trạng đất ruộng
manh mún, nhiều xứ đồng, nhiều thửa gây trở ngại cho việc canh tác làm cho
thu nhập đạt thấp, chi phí tăng cao là nguyên nhân làm cho người nông dân bỏ
ruộng (cho người khác mượn hoặc thuê để trồng cấy).
Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, làm rõ nội dung phản ánh như sau:
- Tình hình di biến động về lao động trong nông nghiệp hiện nay: Cơ cấu
lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp trong những năm gần đây
đang giảm dần. Nguồn lao động đang có sự chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp
sang các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ (đi lao động xuất khẩu, làm việc tại
các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh). Sự chuyển dịch này dẫn đến tình trạng
thiếu hụt lao động trong sản xuất nông nghiệp tại chỗ, khiến việc tổ chức sản
xuất gặp nhiều khó khăn nhất là các hộ có ít diện tích canh tác, hoặc diện tích
phân tán, manh mún gây khó khăn cho việc áp dụng cơ giới hóa các khâu công
việc để giảm sức lao động. Xét về góc độ kinh tế- xã hội thì đây là sự chuyển
dịch cơ cấu lao động trong nông thôn theo hướng tích cực, phù hợp với quy luật
phát triển. Tuy nhiên do số lạo động thoát ly khỏi sản xuất nông nghiệp thuần
túy chuyển sang các lĩnh vực khác sẽ làm giảm tỷ lệ lao động trong lĩnh vực
nông nghiệp dẫn đến tình trạng thiếu lao động cho sản xuất nông nghiệp tại chỗ
như đã nêu.
- Để khắc phục những tồn tại được phản ánh trên và phát triển sản xuất
nông nghiệp, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:
+ Thực hiện việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã
(HTX) để làm tốt chức năng dịch vụ hỗ trợ kinh tế hộ phát triển, trong đó tập

trung vào các dịch vụ về làm đất, gieo cấy và thu hoạch bằng cơ giới để giảm tối
đa sức lao động thủ công.
+ Đối với những địa phương chưa có HTX, cần thành lập mới các HTX
trên cơ sở tập hợp nhiều thành viên cùng tổ chức sản xuất hàng hóa nông sản,
dịch vụ nông nghiệp để tập trung, hỗ trợ phát triển nâng cao giá trị hàng hóa
nông sản (HTX chăn nuôi cá, chăn nuôi lợn, trồng rau, trồng cây ăn quả, chế
biến nông sản…) Hỗ trợ để các HTX làm các dịch vụ chuyên sâu như làm đất,
dịch vụ thu hoạch, vận chuyển nông sản, dịch vụ cung ứng đầu vào, dịch vụ tiêu
thụ sản phẩm…
+ Nhà nước cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất
đai, trong đó có giải pháp thực hiện việc tích tụ ruộng đất, tập trung nâng cao
hiệu quả quản lý, có quy định phù hợp về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng
đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân... nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất
nông nghiệp.
+ Khuyến khích tập trung đất đai nhằm ứng dụng kỹ thuật và cơ giới hóa…
nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, Đề nghị các địa phương cần tập trung
tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số
02/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành về
chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông
thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó có hỗ trợ doanh nghiệp tập trung
đất đai.
+ Triển khai có hiệu quả Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về hỗ trợ các tổ chức, cá nhân vay vốn mua sắm máy móc thiết bị phục
vụ sản xuất nhằm giải phóng sức lao động, giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch. Hỗ
trợ các tổ chức, cá nhân vay vốn mua sắm máy và thiết bị sản xuất để được Nhà
nước hỗ trợ 100% lãi suất trong hai năm đầu vay vốn; 50% lãi suất cho năm thứ 3.
Đồng thời hướng dẫn và tuyên truyền thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất
hàng hóa tập trung, phát triển kinh tế trang trại, chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất
và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và các chính sách khác…
2. Nội dung phán ánh về “Khó khăn về sản xuất mía đường trong những
năm qua đã làm giảm đáng kể diện tích mía hiện có. Một số địa phương báo
cáo có diện tích mía phế canh nhưng thực chất là đã phá bỏ hoàn toàn cây
mía và chuyển đổi sang cây trồng khác, nhưng chưa được điều chỉnh trong
chỉ tiêu kế hoạch nhà nước”.
Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, làm rõ nội dung phán ánh như sau:
2.1. Tình hình sản xuất mía đường năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh
Cùng chung với tình hình sản xuất mía đường cả nước, năm 2018 - 2019 sản
xuất mía đường Tuyên Quang gặp rất nhiều khó khăn, giá đường kính trắng giảm
mạnh, thị trường bị thu hẹp, lượng đường tồn kho lớn dẫn đến giá thu mua mía
nguyên liệu giảm thấp, thu nhập từ cây mía giảm, diện tích phế canh tăng dần qua
các năm, diện tích thực hiện vùng nguyên liệu giảm mạnh và không đạt các chỉ
tiêu kế hoạch giao; hiệu quả thu nhập từ cây mía giảm và thấp hơn một số cây
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trồng khác, một số vùng nguyên liệu nhân dân đã phá bỏ mía chuyển sang trồng
các cây trồng khác, diện tích mía phế canh tăng cao.
Tính đến thời điểm tháng 5/2019, toàn tỉnh có 3.636,1ha đã chuyển đổi
sang trồng các cây trồng khác, cụ thể: Cây lâm nghiệp 1.448,7 ha, cây ngô
753,6ha, cây ăn quả 475 ha, cây sắn 424,4 ha, cây rau đậu 118,4 ha, cây xả, cỏ
voi 115,8 ha, cây dong riềng 78,2 ha, cây chuối 21,6 ha, cây chè 19,8 ha, cây lạc
19,3 ha, .... Với diện tích hiện có là 4.547 ha, giảm trên 40% so với niên vụ
2018-2019.
Trước những khó khăn trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các
sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các cuộc họp, hội nghị để tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất và phát triển vùng nguyên liệu mía;
ngày 07/3/2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã họp với Ủy ban nhân dân tỉnh,
Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương và một số sở, ngành của tỉnh để bàn
giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh mía đường; ngày
12/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã họp Ban Chỉ đạo mía đường tỉnh về sản
xuất mía đường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tập trung chủ yếu tháo gỡ vốn
vay cho Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương; ngày 29/8/2019 tổ chức Hội
nghị mía đường tỉnh bàn giải pháp thực hiện phát triển vùng nguyên liệu mía
năm 2020...
2.2. Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020
Tháng 8/2019, căn cứ vào tình hình sản xuất của từng địa phương, Sở
Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát lại diện tích mía phế canh và tham
mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tạm giao kế hoạch trồng mía nguyên liệu đợt 1
niên vụ 2019-2020 cho các huyện, thành phố là 4.539 ha (trong đó: chỉ tiêu
trồng mới 120 ha, chỉ tiêu trồng lại 1.260 ha, chăm sóc mía lưu gốc 3.159
ha), đồng thời dự kiến giao tăng kế hoạch năm 2020 từ diện tích mía phế canh
sang trồng một số loại cây trồng như: Cây ngô, cây ăn quả, cây lạc...
Trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các
sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát
diện tích mía chuyển đổi sang trồng các cây khác, tham mưu với tỉnh giao chỉ
tiêu kế hoạch phù hợp với thực tế sản xuất tại các địa phương, đảm bảo diện
tích các cây trồng năm 2020.
Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; (B/c)
- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Các chi cục: PTNT, TTBVTV;
- Phòng KH-TC Sở;
- Văn Phòng Sở;
- Lưu: VT, KTHT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Việt
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