UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 459/SNN-TTBVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 23 tháng 3 năm 2021

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
Xã Đông Lợi và xã Trung Yên, huyện
Sơn Dương sau kỳ họp thứ 11, HĐND
tỉnh khóa XVIII

Kính gửi: - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Đông Lợi,
huyện Sơn Dương;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Trung Yên,
huyện Sơn Dương.
Thực hiện Văn bản số 522/UBND-TH ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên
đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.
Cử tri xã Đông Lợi và xã Trung Yên, huyện Sơn Dương có ý kiến: Đề
nghị Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương có kế hoạch lâu dài về thu mua
mía nguyên liệu; thanh toán kịp thời, đầy đủ cho nhân dân để người dân còn chủ
động đầu tư trồng mía.
Tiếp thu ý kiến của cử tri xã Đông Lợi và xã Trung Yên, huyện Sơn
Dương, Sở Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với Công ty Cổ phần mía đường
Sơn Dương, Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời như sau:
1. Kế hoạch thu mua và chính sách đầu tư, thu mua, phát triển vùng
nguyên liệu mía của Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương
- Về kế hoạch thu mua: Hàng năm, Công ty Cổ phần mía đường Sơn
Dương ban hành Thông báo về kế hoạch tổ chức thu mua mía nguyên liệu đối
với các chủ hợp đồng trồng mía. Niên vụ 2020 - 2021, Công ty đã có Thông báo
số 101/TB-ĐSD-HĐQT ngày 15/12/2020 về việc thu mua mía vụ 2020-2021 và
kế hoạch tổ chức đầu tư, thu mua mía vụ 2021-2022, cụ thể: Thời gian bắt đầu
thu hoạch mía ngày 29/12/2020; thời gian kết thúc dự kiến ngày 15/3/2021.
- Về chính sách đầu tư, thu mua, phát triển vùng nguyên liệu mía của
Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương:
+ Để đảm bảo quyền lợi, nâng cao thu nhập cho người trồng mía, duy trì
và phát triển vùng nguyên liệu mía hiện có, ngày 02/3/2020, Công ty Cổ phần
mía đường Sơn Dương đã có Thông báo số 06/TB-ĐSD-HĐQT sửa đổi, bổ sung
một số nội dung của Thông báo số 90/TB-ĐSD-HĐQT ngày 10/12/2019 của
Hội đồng quản trị về chính sách đầu tư, thu mua, phát triển vùng nguyên liệu
mía vụ 2020-2021 và đến vụ 2022-2023, cụ thể: Giá thu mua mía nguyên liệu
không thấp hơn 850.000 đồng/tấn; mía giống lấy từ ngọn mía nguyên liệu không
thấp hơn 980.000 đồng/tấn; mía giống lấy từ vườn mía hè 6-8 tháng tuổi không

thấp hơn 1.250.000 đồng/tấn tại ruộng và được điều chỉnh tăng theo tình hình
thực tế của thị trường mía đường trong nước.
+ Ngày 15/12/2020, Công ty đã có Thông báo số 101/TB-ĐSD-HĐQT về
việc thu mua mía vụ 2020-2021 và kế hoạch tổ chức đầu tư, thu mua mía vụ
2021-2022, trong đó: Giá thu mua mía nguyên liệu tại ruộng tối thiểu 850.000
đồng/tấn; vùng nguyên liệu có cự ly ≤ 30km, giá thu mua mía nguyên liệu tại
ruộng tối thiểu 900.000 đồng/tấn. Ngoài ra, nếu thị trường giá đường tiếp tục
tăng lên thì Công ty sẽ tăng giá thu mua mía cho hộ trồng mía theo tín hiệu của
thị trường.
+ Ngày 26/01/2021, Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương đã có Thông
báo số 20/TB-ĐSD-HĐQT về việc hỗ trợ nông dân để khuyến khích trong công
tác sản xuất mía, trong đó: Hỗ trợ 30.000 đồng/tấn mía nguyên liệu.
2. Về thanh toán tiền mía nguyên liệu
Niên vụ ép 2020-2021, trên địa bàn huyện Sơn Dương trồng 1.544 ha mía,
năng suất bình quân toàn vùng đạt 53,2 tấn/ha, sản lượng 80.942 tấn.
- Tính đến thời điểm ngày 20/3/2021, Công ty Cổ phần mía đường Sơn
Dương đã thu hoạch xong toàn bộ diện tích mía trên địa bàn huyện Sơn Dương,
trong đó:
+ Xã Đông Lợi: 38,2 ha, năng suất 36 tấn/ha, sản lượng 1.374 tấn. Tổng
tiền mía nguyên liệu là 1.198 triệu đồng, sau khi trừ số tiền Công ty đã đầu tư 336
triệu đồng; số tiền còn lại phải thanh toán cho các hộ dân trồng mía 862 triệu
đồng. Tính đến ngày 20/3/2020, Công ty đã thanh toán cho các hộ trồng mía 716
triệu đồng. Số tiền còn lại chưa thanh toán 146 triệu đồng, Công ty đã có kế hoạch
thanh toán cho các hộ trồng mía xong trong tháng 3/2021.
+ Xã Trung Yên: 70.3 ha, năng suất 45.2 tấn/ha, sản lượng 3.184. Tổng tiền
mía nguyên liệu là 2.754 triệu đồng, sau khi trừ số tiền Công ty đã đầu tư 463
triệu đồng; số tiền còn lại phải thanh toán cho hộ dân trồng mía 2.291 triệu. đồng.
Tính đến ngày 20/3/2020, Công ty đã thanh toán cho các hộ trồng mía 1.977 triệu
đồng. Số tiền còn lại chưa thanh toán 314 triệu đồng, Công ty đã có kế hoạch
thanh toán cho các hộ trồng mía xong trong tháng 3/2021.
Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đông Lợi và xã
Trung Yên, huyện Sơn Dương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Đông Lợi và xã Trung Yên thông báo
để cử tri trong xã được biết./.
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