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THÔNG BÁO
Kết luận Hội nghị tổng kết sản xuất mía đường
niên vụ 2018 - 2019; nhiệm vụ, giải pháp niên vụ 2019 - 2020
Ngày 29/8/2019, Ban Chỉ đạo phát triển mía đường tỉnh tổ chức Hội
nghị tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2018 - 2019; nhiệm vụ, giải pháp
niên vụ 2019 - 2020. Đồng chủ trì Hội nghị gồm: Lãnh đạo Sở Kế hoạch và
Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần mía
đường Sơn Dương.
Dự Hội nghị có thành viên Ban Chỉ đạo phát triển mía đường tỉnh; lãnh
đạo và đại biểu các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy khối doanh nghiệp
tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh,
Công an tỉnh; các Chi nhánh Ngân hàng: Nhà nước, Nông nghiệp và PTNT,
Công thương, Đầu tư và Phát triển; Ngân hàng Phát triển tỉnh; lãnh đạo: Hội
Nông dân tỉnh, Cục Thống kê, Liên minh Hợp tác xã, Trung tâm Xúc tiến đầu
tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố; Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện,
thành phố; lãnh đạo UBND một số xã, Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn; hộ
nông dân trồng mía tiêu biểu; lãnh đạo các Chi cục: Trồng trọt và BVTV, Phát
triển nông thôn, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Trung tâm
Khuyến nông; lãnh đạo Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương; phóng viên
các cơ quan báo chí: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang,
Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nông nghiệp Việt Nam đến dự và đưa tin.
Sau khi nghe dự thảo báo cáo kết quả sản xuất mía đường niên vụ 2018 –
2019; nhiệm vụ, giải pháp niên vụ 2019 - 2020. Ý kiến thảo luận của đại biểu dự
Hội nghị. Thay mặt các đồng chí Chủ trì Hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn kết luận:
Niên vụ mía 2018-2019, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty
Cổ phần mía đường Sơn Dương, Ban Chỉ đạo trồng mía các cấp và các đơn vị
liên quan đã có nhiều cố gắng để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoạt động sản xuất,
tiêu thụ hết mía nguyên liệu. Để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất mía
đường niên vụ 2019 – 2020, đề nghị:
1- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ động phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo phát triển mía đường của
tỉnh thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công ty Cổ phần mía đường

Sơn Dương; Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện phát triển vùng
nguyên liệu mía theo đúng kế hoạch. Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc trong phát triển mía nguyên liệu tại các địa phương.
- Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn địa phương thực hiện
các chính sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu mía.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai thực
hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân
tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND
ngày 22/7/2014, đảm bảo nhân dân tiếp cận được nguồn vốn vay theo chính sách
hỗ trợ để đầu tư trồng mới, trồng lại mía ngay từ đầu niên vụ trồng 2019-2020.
- Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với Công ty Cổ phần mía đường Sơn
Dương xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp phát triển vùng
nguyên liệu mía đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
- Làm tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo sâu bệnh hại trên mía
và phối hợp tổ chức phòng trừ kịp thời hiệu quả. Hướng dẫn mở rộng ứng dụng
nhanh các tiến bộ kỹ thuật vào trồng, thâm canh mía nguyên liệu.
- Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông đóng trên địa bàn tỉnh
để xây dựng các chương trình hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch
mía; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất mía và các cây trồng vật
nuôi phát trên chuyên mục Khuyến nông của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.
2- Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã:
- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo trồng mía các cấp, đảm bảo tất cả thành
viên Ban chỉ đạo tham gia vào từng công việc cụ thể của kế hoạch phát triển
vùng nguyên liệu mía ở địa phương.
- Quản lý chặt chẽ kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch phát triển vùng
nguyên liệu mía đã được duyệt. Chủ động phối hợp với Công ty Cổ phần mía
đường Sơn Dương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ
chức thực hiện phát triển vùng nguyên liệu mía ngay tại cơ sở.
- Tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao tại Văn bản số
2492/UBND-NLN ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm giao
kế hoạch trồng mía nguyên liệu niên vụ 2019-2020. Tiếp tục rà soát diện tích đất
để đề xuất giao bổ sung kế hoạch trồng mía nguyên liệu niên vụ 2019-2020.
- Chỉ đạo các đơn vị, bộ phận chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền,
vận động nhân dân dồn, đổi ruộng đất để phát triển vùng nguyên liệu mía tập
trung. Hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất
lượng mía.
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- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách hỗ trợ theo
Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân
tỉnh về sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của Hội
đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hoá đối với
một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số
11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính
sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tuyên
Quang; Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển HTX nông lâm nghiệp, thủy
sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND
ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh chính sách khuyến khích phát
triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh.
- Chủ động phối hợp với Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương rà
soát, lựa chọn những địa phương có đủ điều kiện để phát triển liên kết sản
xuất, tiêu thụ mía nguyên liệu.
3- Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương
- Chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát kỹ diện tích đất để xây
dựng kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu niên vụ 2019-2020 với phương
châm lựa chọn những diện tích đất phù hợp cho cây mía phát triển, thuận
lợi cho việc đầu tư thâm canh tăng năng suất, thu hoạch, vận chuyển.
Chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, giống, vật tư phục vụ tốt cho trồng,
chăm sóc mía vụ tới, lưu ý mở rộng nhanh diện tích trồng các giống mía
mới đã được đánh giá có năng suất, trữ đường cao như: KK 3, QT; LK
9211, LS1.
- Chuẩn bị thật kỹ phương án sản xuất cho vụ ép 2019-2020, đảm bảo
thu hoạch nhanh gọn mía nguyên liệu; thanh toán đầy đủ, kịp thời cho
người trồng mía và dịch vụ vận chuyển; tiêu thụ đường và các sản phẩm
thuận lợi.
- Chủ động lựa chọn những vùng có điều kiện thuận lợi để tổ chức
xây dựng cánh đồng mía tập trung, cánh đồng mía lớn. Lựa chọn các Hợp
tác xã, tổ nhóm nông dân có diện tích mía tập trung để ký hợp đồng liên
kết sản xuất và tiêu thụ mía.
- Tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ sản xuất mía nguyên liệu, khi có
điều kiện thuận lợi kịp thời điều chính chính sách hỗ trợ cũng như giá mua
nguyên liệu để khuyến khích nhân dân đầu tư vào sản xuất.
- Phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan,
đơn vị liên quan để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện
các chính sách hỗ trợ phát triển trồng vùng mía nguyên liệu.
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- Tiếp tục xây dựng các mô hình thâm canh mía đạt năng xuất cao trên
100 tấn. Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông đưa tin các tấm gương
trồng mía điển hình; phổ biến các kỹ thuật tiến bộ mới trong trồng, thâm canh
mía đạt hiệu quả cao.
- Chủ trì động phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố, các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ diện tích đất trồng
mía để đề xuất kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía của tỉnh cho phù hợp
với tình hình sản xuất giai đoạn 2021-2025.
4- Đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo phát triển mía đường tỉnh; các cơ
quan liên quan của tỉnh
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo thực hiện có
hiệu quả kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía năm 2020.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đề xuất các giải pháp xây dựng
đồng bộ về kết cấu hạ tầng vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến; thực
hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản
xuất mía đường và đời sống của người lao động.
Trên đây là kết luận Hội nghị tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2018 –
2019; nhiệm vụ, giải pháp niên vụ 2019 – 2020, đề nghị UBND các huyện,
thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình
tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc thông tin kịp thời với Sở Nông nghiệp và
PTNT để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Đ/c Nguyễn Đình Quang-PCT UBND tỉnh,
Trưởng BCĐ PT mía đường tỉnh
(Báo cáo)
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: Kế hoạch Đầu tư; Tài chính;
Công Thương; Khoa học Công nghệ;
- Ngân hàng Nhà nước;
(PHTH)
- UBND các huyện, thành phố;
- Cty CP mía đường Sơn Dương;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Các Chi cục: PTNT, TTBVTV;
- Phòng KH-TC Sở;
(Thực hiện)
- Trung tâm Khuyến nông;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Nguyễn Văn Việt
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