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

Số: 460/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 Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa sau kỳ
họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII

Kính gửi: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa.
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 Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa có ý kiến: Đề nghị Công ty cổ
phần mía đường Sơn Dương đẩy nhanh tiến độ thu mua mía và xem xét nâng giá
thu mua mía nguyên liệu cho nhân dân (giá thu mua hiện nay 900 đồng/kg là
thấp, nhân dân sản xuất không có lãi) và đề nghị nghiên cứu loại cây trồng chủ
lực thay thế cây mía để nhân dân có thu nhập cao hơn.
Tiếp thu ý kiến của cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, Sở Nông
nghiệp và PTNT đã làm việc với Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương về
tình hình sản xuất, thu mua mía nguyên liệu và tiến độ thanh toán tiền mía cho
nhân dân niên vụ ép 2020-2021 tại huyện Chiêm Hóa, Sở Nông nghiệp và PTNT
trả lời như sau:
1. Ý kiến: Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đẩy nhanh tiến độ
thu mua mía và xem xét nâng giá thu mua mía nguyên liệu cho nhân dân
- Về tiến độ thu mua mía niên vụ ép 2020-2021:
+ Niên vụ ép 2020-2021, trên địa bàn huyện Chiêm Hóa trồng 697,8 ha mía
nguyên liệu, trong đó xã Trung Hòa có 15,9 ha.
+ 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 nguyên liệu trên địa bàn xã Trung
Hòa với tổng diện tích 15,9 ha, năng suất 100,8 tấn/ha, sản lượng 1.694 tấn;
nhanh hơn so với tiến độ thu hoạch năm trước 12 ngày.
+ Tổng tiền mía nguyên liệu vụ ép 2020-2021 trên địa bàn xã Trung Hòa là
1.439,9 triệu đồng, sau khi trừ số tiền Công ty đã đầu tư 294,467 triệu đồng; số
tiền còn lại phải thanh toán cho các hộ dân trồng mía 1.145,433 triệu đồng. Tính
đến ngày 20/3/2020, Công ty đã thanh toán cho các hộ trồng mía 991,184 triệu

2
đồng. Số tiền còn lại chưa thanh toán 154,249 triệu đồng, Công ty đã có kế hoạch
thanh toán cho các hộ trồng mía xong trong tháng 3/2021.
- Về xem xét nâng giá thu mua mía nguyên liệu cho nhân dân:
+ 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. Ý kiến: Nghiên cứu loại cây trồng chủ lực thay thế cây mía để nhân
dân có thu nhập cao hơn
a) Thực trạng sản xuất mía
Hiện nay trên địa bàn xã Trung Hòa tập trung sản xuất các cây trồng như
lúa, ngô, lạc, khoai lang, mía, cây ăn quả, rau đậu,.... Trong đó, diện tích mía
phát triển nhiều nhất vào những năm 2014 đến năm 2017 (dao động từ 152 ha204 ha) và diện tích giảm dần từ năm 2019 đến nay. Niên vụ 2020-2021, tổng
diện tích mía của xã 15,9 ha, năng suất 100,8 tấn/ha, sản lượng 1.694 tấn.
Việc diện tích mía giảm, người dân phế canh chuyển sang trồng các cây
trồng khác do nguyên nhân chủ yếu là: Trong những năm qua, nhất là năm 2019,
giá đường tinh luyện giảm, tiêu thụ chậm, Công ty Cổ phần mía đường Sơn
Dương gặp nhiều khó khăn về tài chính dẫn đến giá thu mua mía nguyên liệu chỉ
còn 800 đồng/kg, việc giá thu mua giảm và chậm thời gian thanh toán tiền cho
người dân dẫn đến một bộ phận người trồng mía muốn chuyển đổi sang cây
trồng khác có thu nhập tốt hơn.
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b) Các giải pháp trong thời gian tới
- Tập trung tuyên truyền đến nhân dân về sản xuất mía nguyên liệu: Trên
địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay cũng như trên địa bàn huyện Chiêm Hóa chỉ
có cây mía được doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ và giá thống nhất ngay từ
đầu vụ sản xuất. Ngoài ra, Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương đã ban hành
các chính sách điều chỉnh tăng giá thu mua mía. Trong những năm qua, thông
qua hợp đồng, Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương đã đầu tư ứng trước
giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cày đất, ...; hỗ trợ nhân dân chuyển đổi
đất, cải tạo đất và thu mua hết mía nguyên liệu; thu nhập từ trồng mía nguyên
liệu đã góp phần quan trọng trong thực hiện giảm nghèo và phát triển kinh tế xã
hội ở địa phương.
- Hướng dẫn nhân dân tập trung đầu tư thâm canh, chăm sóc đúng kỹ
thuật, tăng năng suất, tăng thu nhập từ trồng mía đạt gần 80 triệu đồng/ha, đồng
thời tận thu lá và ngọn mía để chăn nuôi đại gia súc.
c) Tổ chức thực hiện
- Để chia sẻ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh mía đường hiện
nay và để người dân yên tâm sản xuất, đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa:
+ Tuyên truyền đến cử tri các chính sách và cam kết của Công ty Cổ phần
mía đường Sơn Dương trong phát triển vùng nguyên liệu mía đường niên vụ
2021- 2022 và 2022-2023 để nhân dân được biết. Đồng thời, Ban chỉ đạo trồng
mía xã chủ động phối hợp với cán bộ nông vụ của Công ty Cổ phần mía đường
Sơn Dương đôn đốc nhân dân tập trung trồng mía nguyên liệu theo kế hoạch
được giao, chăm sóc diện tích mía hiện có theo đúng kỹ thuật; hướng dẫn nhân
dân đầu tư, thâm canh tăng năng suất, nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện
tích, tăng thu nhập cho nhân dân.
+ Chủ động phối hợp với lãnh đạo Nhà máy đường Hàm Yên chỉ đạo
cung cấp các giống mía mới có năng suất, chất lượng cao và phân bón cho toàn
bộ diện tích trồng lại trên địa bàn.
+ Chỉ đạo các thôn, cán bộ khuyến nông hướng dẫn nhân dân lựa chọn
các cây trồng cạn như: Lạc, ngô, rau, ... để chuyển đổi cho phù hợp với quy
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã, điều kiện sản xuất và nhu cầu tiêu thụ
sản phẩm của thị trường.
- Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên
quan tích cực tìm hiểu nhu cầu thị trường, nghiên cứu các giống cây trồng, loại
cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, có hiệu quả kinh tế cao
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để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tổ chức sản xuất, tăng thu nhập cho người
dân trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn xã Trung Hòa nói riêng.
Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trung Hòa, huyện
Chiêm Hóa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa thông báo để cử tri trong xã được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh; (B/c)
- Lãnh đạo Sở;
- UBND, HĐND huyện Chiêm Hóa;
- Công ty CP mía đường Sơn Dương;
- Phòng KH-TC Sở;
- Chi cục TTBVTV;
- Lưu: VT. (Trung)

Nguyễn Văn Việt

