
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1651/SNN-TTBVTV 

V/v một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong 

sản xuất mía đường niên vụ 2020-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh Tuyên Quang; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang; 

- Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương. 

 

Căn cứ Thông báo số 68/TB-UBND ngày 22/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh thông báo kết luận Hội nghị Ban Chỉ đạo mía đường tỉnh Tuyên Quang , 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Công ty 

cổ phần mía đường Sơn Dương và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trong 

vùng nguyên liệu mía chủ động phối hợp với Công ty cổ phần mía đường Sơn 

Dương thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

2212/UBND-NLN ngày 21/7/2020 và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT 

tại Văn bản số 1086/SNN-TTBVTV ngày 24/7/2020 về việc triển khai thực hiện 

các giải pháp phát triển mía đường trên địa bàn tỉnh. 

- Rà soát, nắm tình hình, kết quả thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng 

mới, trồng lại cây mía nguyên liệu theo Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 

01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh (số hộ đăng ký vay vốn; diện tích trồng 

mới, trồng lại đăng ký vay vốn để đầu tư; lý do không được vay vốn; số hồ sơ đủ 

điều kiện chuyển sang ngân hàng đề nghị cho vay). Tổng hợp kết quả rà soát và 

đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gửi Sở Nông nghiệp và PTNT 

trước ngày 10/11/2020. 

(Tổng hợp theo biểu mẫu số 01 đính kèm) 

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (Phòng Kinh tế thành phố), 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Ban Chỉ đạo trồng mía cấp huyện, cấp xã chủ 

động phối hợp với Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương rà soát, xây dựng 

vùng sản xuất mía nguyên liệu tập trung, hạn chế tối đa diện tích trồng mía 

nhỏ lẻ, manh mún. Kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ 

sở, bảo đảm thuận lợi cho thu hoạch, vận chuyển mía nguyên liệu niên vụ 

2020-2021 và phát triển vùng nguyên liệu mía năm 2021 hoàn thành chỉ tiêu 

kế hoạch được giao. 
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- Hướng dẫn nhân dân lựa chọn những cây trồng, biện pháp thâm canh phù 

hợp trên diện tích chuyển đổi từ đất trồng mía, bảo đảm cây trồng sinh trưởng 

phát triển tốt, chống thoái hóa đất, đặc biệt trên đất dốc. Chỉ sử dụng giống cây 

trồng đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng. 

2. Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương 

- Chủ động tìm kiếm đối tác vay vốn để duy trì sản xuất hiệu quả. Đẩy 

nhanh việc tái cơ cấu lại sản xuất mía đường theo hướng đẩy mạnh áp dụng khoa 

học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành.  

- Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các xã, 

phường, thị trấn rà soát vùng trồng mía nguyên liệu tập trung chính của từng nhà 

máy với tiêu chí đất đai phải tập trung, thuận lợi cho cơ giới hóa, phù hợp để thâm 

canh tăng năng suất mía. Thực hiện thanh toán nợ tiền mua mía nguyên liệu niên 

vụ 2019-2020 theo đúng cam kết với nhân dân. 

- Chuẩn bị tốt máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nhân lực, giống, 

vật tư,... để triển khai sản xuất ngay khi vào vụ ép 2020-2021 và trồng mía nguyên 

liệu năm 2021 theo kế hoạch được giao. 

- Đề xuất nội dung kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương và kiến nghị 

với Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất mía đường gửi Sở 

Nông nghiệp và PTNT trước ngày 02/11/2020 để báo cáo UBND tỉnh. 

3. Đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh Tuyên 

Quang; Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tuyên Quang  

Phối hợp rà soát tình hình thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng mới, 

trồng lại cây mía nguyên liệu theo Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 

01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh (số hồ sơ đăng ký vay vốn trồng mới, trồng 

lại mía nguyên liệu do các địa phương chuyển sang; số hồ sơ được xét vay vốn; 

số hồ sơ không được xét vay vốn, lý do; giải pháp tháo gỡ khó khăn). Đề nghị các 

ngân hàng tổng hợp số liệu rà soát theo mẫu biểu số 02 gửi Sở Nông nghiệp và 

PTNT trước ngày 10/11/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

(Có mẫu biểu số 02 đính kèm) 

4. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Sở 

a) Chi cục Phát triển nông thôn 

- Tổng hợp tình hình thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ trồng mới, trồng lại 

mía nguyên liệu và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện 

hiệu quả 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 về cơ chế, chính 

sách hỗ trợ sản xuất hàng hoá đối với một số cây trồng, vật nuôi;  

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương, 

doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, dự án thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất 

bảo đảm hiệu quả, sát với yêu cầu sản xuất ở địa phương. 
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b) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  

- Phối hợp Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương, Phòng Nông nghiệp 

và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố thường xuyên kiểm tra nắm chắc 

tình hình sản xuất mía nguyên liệu ở địa phương, kịp thời hướng dẫn các địa 

phương giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc trong sản xuất, đặc biệt lưu ý việc 

thu hoạch, vận chuyển và thanh toán tiền mía nguyên liệu cho nhân dân; cung 

ứng giống, phân bón phục vụ trồng mới, trồng lại và chăm sóc mía năm 2021. 

- Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo sâu bệnh hại và chủ động hướng 

dẫn, phối hợp với Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương và địa phương tổ chức 

phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời, hiệu quả, không để sâu bệnh phát sinh gây hại 

diện rộng làm giảm năng suất, chất lượng mía. 

- Phối hợp với Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương dự thảo văn bản của 

UBND tỉnh đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và kiến nghị với Thủ tướng Chính 

phủ những nội dung để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất mía đường. Hoàn thiện dự 

thảo văn bản để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 06/11/2020. 

- Đẩy mạnh việc kiểm tra chất lượng giống, phân bón, vật tư nông nghiệp 

phục vụ sản xuất trên địa bàn. Chủ động phối hợp, hướng dẫn các cơ quan chuyên 

môn ở địa phương kiểm tra chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc giống ở những vùng 

chuyển đổi cây mía sang trồng cây ăn quả.      

c) Trung tâm Khuyến nông 

- Chủ động 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, phù hợp với tình hình mới. 

- Phối hợp, hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành 

phố, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương tuyên truyền các cơ chế chính sách 

của tỉnh, của công ty về sản xuất mía đường; xây dựng các mô hình sản xuất mía 

nguyên liệu tập trung, sử dụng giống mới và áp dụng quy trình canh tác được cơ 

giới hóa đồng bộ đạt năng suất, chất lượng cao.  

 Đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan triển khai các nội 

dung trên và báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định./.  

 
  Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh; (Báo cáo) 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tuyên Quang;     

- Giám đốc Sở; (Báo cáo) 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Các Chi cục: TTBVTV; PTNT; (Thực hiện) 

- Trung tâm Khuyến nông; (Thực hiện) 

- Trang tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Đại Thành 

                          



Biểu mẫu số 01 

Tổng hợp số hộ đăng ký vay vốn trồng mới, trồng lại mía nguyên liệu theo Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND 

Huyện:........................... 

TT Xã 

Đăng ký nhu cầu vay vốn 

để đầu tư trồng mới, 

trồng lại 

Không đủ điều kiện vay 

Hồ sơ đủ điều kiện 

chuyển sang ngân 

hàng đề nghị cho vay 

vốn 

Số hộ 

(hộ) 

Diện tích 

(ha) 

Số hộ 

(hộ) 

Diện tích 

(ha) 
Lý do 

Số hộ 

(hộ) 

Diện tích 

(ha) 
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Biểu mẫu số 02 

Tổng hợp số hộ đăng ký vay vốn trồng mới, trồng lại mía nguyên liệu theo Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND 

 

TT Huyện 

Đăng ký vay 

vốn 
Số hộ được xét vay Không đủ điều kiện vay 

Đề xuất giải pháp tháo gỡ 

khó khăn Số hộ 

(hộ) 

Diện 

tích 

(ha) 

Số 

hộ 

(hộ) 

Diện 

tích 

(ha) 

Số tiền 

(tr.đồng) 

Số 

hộ 

(hộ) 

Diện tích 

(ha) 
Lý do 
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