
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số: 106/SNN-TTBVTV 
V/v đôn đốc thu hoạch mía niên vụ 2019-

2020 và tổ chức trồng mía vụ xuân năm 2020  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương. 

 

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2020; 

Theo báo cáo của UBND các huyện, thành phố tính đến ngày 05/02/2020, 

toàn tỉnh đã thu hoạch 1.908 ha mía nguyên liệu, đạt 42% diện tích hiện có; tiền 

mía thu hoạch trước Tết nguyên đán đã được Công ty thanh toán cho nhân dân; 

diện tích trồng mới, trồng lại đạt 3,5 ha, với tiến độ thu hoạch hiện nay chỉ đạt 

khoảng 60-70% KH ép của Công ty; tiến độ trồng mới, trồng lại là rất chậm. Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển vùng 

nguyên liệu mía năm 2020 cụ thể cho từng xã, phường, thị trấn; trong đó huyện 

Hàm Yên đã ban hành kế hoạch riêng về phát triển mía đường năm 2020. 

Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hoàn thành kế hoạch trồng mới, trồng lại 

mía nguyên liệu năm 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao 4.539 ha, Sở Nông 

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

phần mía đường Sơn Dương tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, Ban chỉ đạo trồng mía của huyện, 

thành phố cử các thành viên Ban chỉ đạo bám sát cơ sở, phối hợp với Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn, cán bộ  nông vụ Công ty Cổ phần mía 

đường Sơn Dương chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và trồng 

mía nguyên liệu năm 2020: 

 + Huy động nhân lực, phương tiện để thu hoạch mía nguyên liệu theo 

đúng kế hoạch của Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương. Chủ động phối 

hợp với Công ty kịp thời tháo gỡ những vướng mắc ngay tại cơ sở để nhân dân 

yên tâm đầu tư sản xuất. 

+ Đối với diện tích trồng mới, trồng lại căn cứ vào kế hoạch giao, rà soát 

lại diện tích đã đăng ký, diện tích đã thực hiện. Hướng dẫn, đôn đốc và vận 

động nhân dân tranh thủ khi đất còn ẩm đẩy nhanh tiến độ làm đất, huy động 

nhân lực để trồng mới, trồng lại đảm bảo diện tích kế hoạch và khung thời vụ 

tốt nhất. 

+ Vận động, hướng dẫn nhân dân tập trung chăm sóc, bón phân cho mía lưu 

gốc đảm bảo đúng quy trình  kỹ thuật, kịp thời vụ, thực hiện đầu tư thâm canh tăng 

năng suất để nâng cao thu nhập cho người trồng mía và bù đáp sản lượng mía 
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nguyên liệu do giảm diện tích; thường xuyên kiểm tra, phát hiện sâu bệnh hại mía, 

tổ chức phòng trừ kịp thời, hiệu quả; hạn chế tối đa diện tích phế canh. 

+ Phối hợp với Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương tuyên truyền, 

vận động nhân dân dồn đổi, tích tụ ruộng đất để đầu tư phát triển vùng nguyên 

liệu mía tập trung. 

+ Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện chính sách hỗ 

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

01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng 

mắc trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ và chủ động làm việc với các 

đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn. 

- Báo cáo tiến độ diện tích thu hoạch, diện tích trồng mới, trồng lại, chăm sóc 

mía lưu gốc, phế canh; số hộ, diện tích trồng mía được vay vốn thực hiện Nghị quyết 

số 09/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (kể cả những khó khăn vướng mắc, kiến nghị, 

đề xuất) về Sở Nông nghiệp và PTNT định kỳ 05 ngày/lần (Bắt đầu từ ngày 
10/02/2020 đến khi kết thúc thời vụ trồng mía vụ xuân). 

2. Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương 

-  Bố trí hệ thống nông vụ đảm bảo đủ số lượng và có chuyên môn vững, 

đáp ứng được yêu cầu điều hành, hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức thực hiện việc 

thu mua mía nguyên liệu đảm bảo linh hoạt, đạt hiệu quả cao, mía thu hoạch 

đến đâu được vận chuyển ngay đến đó. Thực hiện việc thanh toán tiền mía cho 

nhân dân đảm bảo kịp thời; chủ động rà soát có các giải pháp đồng bộ để tháo 

gỡ khó khăn trong phát triển vùng nguyên liệu và sản xuất mía đường. 

- Đối với những diện tích đã đăng ký trồng mới, trồng lại khẩn trương rà 

soát, ký hợp đồng và tổ chức làm đất, cung ứng giống, vật tư phân bón kịp 

thời, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng để nhân dân tổ chức sản xuất đúng 

khung thời vụ và chăm sóc đúng kỹ thuật. Kiên quyết không để xảy ra tình 

trạng chậm làm đất hoặc chậm cung ứng giống, vật tư trồng mía làm ảnh 

hưởng đến tiến độ trồng mới, trồng lại và chăm sóc mía lưu gốc. Chú trọng mở 

rộng diện tích trồng các giống mía mới như: VĐ 93159, KK3, LK9211... 

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, UBND các xã, thị trấn 

hướng dẫn, đôn đốc nhân dân chăm sóc, bón phân cho mía đảm bảo đúng quy 

trình kỹ thuật; theo dõi sát thông báo, dự báo tình hình dịch hại của cơ quan 

chuyên môn để tổ chức phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Cần xác định việc đầu tư 

thâm canh là giải pháp quan trọng để gắn kết người trồng mía nguyên liệu với 

Công ty và đáp ứng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến đường hiện nay. 

- Kịp thời khắc phục những tồn tại trong liên kết sản xuất mía nguyên 

liệu với nông dân; rà soát, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển mía 

nguyên liệu đảm bảo phù hợp, công khai, minh bạch, hiệu quả. 

- Chủ động phối hợp với các địa phương hướng dẫn nhân dân thủ tục 

vay vốn đầu tư theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND và sử dụng vốn đúng mục 

đích, đạt hiệu quả.  

- Báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(đồng gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố) 05 ngày/lần.(Bắt đầu từ ngày 

10/02/2020 đến khi kết thúc thời vụ trồng mía vụ xuân). 
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3. Các đơn vị liên quan thuộc Sở 

3.1. Chi cục Trồng trọt và BVTV 

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và các đơn vị chuyên môn của 

huyện, thành phố hướng dẫn, đôn đốc Công ty CP mía đường Sơn Dương, Ban 

Chỉ đạo trồng mía 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 ở địa phương  

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, thành phố; 

Công ty CP mía đường Sơn Dương làm tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự 

báo sâu bệnh hại trên mía; kịp thời hướng dẫn nhân dân tổ chức phòng trừ hiệu 

quả, không để sâu bệnh hại phát sinh thành dịch làm ảnh hưởng đến năng suất, 

chất lượng mía. 

- Tổng hợp tiến độ, kết quả sản xuất mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh. 

Tham mưu với Ban Chỉ đạo phát triển mía đường tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải 

pháp phát triển vùng nguyên liệu mía đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch. 

3.2. Trung tâm Khuyến nông 

- Chủ động xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp 

giữa hệ thống khuyến nông và Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương, trong đó 

chú trọng việc: Tập huấn cho nhân dân về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào 

trồng, chăm sóc và thâm canh cây mía; xây dựng mô hình thâm canh tăng năng 

suất mía nguyên liệu; mô hình liên kết sản xuất mía tập trung; tuyên truyền, vận 

động nhân dân thực hiện chính sách của tỉnh, của Công ty vào phát triển cây mía. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện các chuyên 

mục về hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và ứng dụng 

những tiến bộ kỹ thuật mới vào thâm canh cây mía. 

3.3. Phòng Kế hoạch Tài chính Sở 

Phối hợp với Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương, UBND các huyện, 

thành phố, các đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình sản xuất mía đường của 

tỉnh để tham mưu với lãnh đạo Sở đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển vùng 

nguyên liệu mía, phương án tái cơ cấu ngành mía đường của tỉnh với Ban Chỉ 

đạo mía đường tỉnh để chỉ đạo thực hiện hiệu quả. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố và các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả 

thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

theo quy định./.  
 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh; (Báo cáo)     

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục TTBVTV; 

- Trung tâm Khuyến nông;  (Thực hiện) 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Trang tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Đại Thành 
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