
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:            /SNN-TTBVTV 
V/v thu hoạch mía niên vụ 2022-2023 

và tổ chức trồng mía vụ xuân năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày         tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4506/UBND-KT ngày 

02/11/2022 về việc tạm giao kế hoạch trồng mía nguyên liệu niên vụ 2022 - 2023.  

Để đảm bảo tiến độ thu hoạch mía niên vụ 2022-2023 và hoàn thành kế 

hoạch phát triển vùng mía nguyên liệu năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Công ty cổ phần mía 

đường Sơn Dương tập trung tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các đơn vị chuyên 

môn; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân các chính sách đầu tư, 

thu mua, phát triển vùng nguyên liệu mía của Công ty cổ phần mía đường Sơn 

Dương (Giá thu mua, hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, máy cày 

đất...); chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND 

ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Bố trí cán bộ chuyên môn phối hợp với cán bộ nông vụ Công ty cổ phần 

mía đường Sơn Dương: 

+ Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến người dân những chuyển biến tích 

cực của thị trường mía đường trong tỉnh và cả nước; chính sách của Nhà nước bảo 

vệ sản xuất mía đường trong nước để nhân dân yên tâm đầu tư sản xuất. 

+ Rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển vùng mía nguyên liệu năm 2023 

cụ thể về diện tích trồng mới, trồng lại, chăm sóc mía lưu gốc; phấn đấu thực hiện 

hoàn thành và hoàn thành vượt diện tích kế hoạch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. 

+ Tuyên truyền, vận động người dân đã ký hợp đồng trồng mía với Công ty 

cổ phần mía đường Sơn Dương thực hiện đúng cam kết hợp đồng. Giám sát chặt 

chẽ việc thu hoạch, vận chuyển mía trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng nhân 

dân bán mía cho tư thương trong diện tích đã ký hợp đồng và nhận hỗ trợ từ Công ty. 

- Kịp thời nắm bắt, phối hợp tháo gỡ những vướng mắc, phát sinh ngay tại 

cơ sở, bảo đảm thuận lợi cho thu hoạch mía nguyên liệu niên vụ 2022 - 2023 và 

trồng, chăm sóc mía nguyên liệu năm 2023. 
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2. Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương 

 - Chuẩn bị tốt các điều kiện: Máy móc, xe vận chuyển, nhân lực,… và xây 

dựng kế hoạch thu hoạch, vận chuyển chi tiết đến từng ruộng mía và triển khai 

thu hoạch mía niên vụ 2022 - 2023 đúng tiến độ. Dự tính các tình huống bất lợi 

có thể xảy ra và chuẩn bị các phương án linh hoạt để khắc phục, không làm chậm 

tiến độ thu hoạch, vận chuyển mía. Đặc biệt lưu ý vùng nguyên liệu mía tại các 

huyện: Lâm Bình, Chiêm Hoá, Hàm Yên, Yên Sơn phải vận chuyển cung đường 

xa hơn so với những năm trước.  

- Xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ hàng hoá chủ động, linh hoạt; chuẩn 

bị nguồn vốn để thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền mía nguyên liệu và cước vận 

chuyển cho người dân. 

- Chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể các xã, phường, thị trấn, 

các thôn bản để rà soát đất và ký hợp đồng với các hộ trồng mía nguyên liệu. Bố 

trí đầy đủ máy cày, giống, phân bón để đảm bảo làm đất và cung ứng giống, vật 

tư đáp ứng đầy đủ, kịp thời theo đăng ký của người dân, đảm bảo trồng mới, trồng 

lại mía nguyên liệu hoàn thành trong tháng 3/2023 và chăm sóc mía lưu gốc sớm 

ngay sau khi thu hoạch.  

- Hướng dẫn nhân dân mở rộng diện tích trồng các giống mía mới có tiềm 

năng năng suất cao, chống chịu tốt với sâu bệnh hại như: KK3, LK 9211, LS1, 

QĐ42,.... Chủ động phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh và Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp các huyện, thành phố xây dựng các mô hình trồng giống mía mới, 

mô hình thâm canh tăng năng suất mía,... tuyên truyền đến nhân dân áp dụng mở 

rộng trong sản xuất. 

- Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn lựa chọn 

những vùng có điều kiện thuận lợi để tổ chức xây dựng cánh đồng lớn; áp dụng 

cơ giới hoá để nâng cao năng suất, chất lượng mía, giảm chi phí lao động và tăng 

thu nhập cho người trồng mía. Vận động, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ 

vận chuyển đầu tư máy bốc xếp mía để giảm chi phí thuê nhân công trong giai 

đoạn thu hoạch và vận chuyển mía. 

3. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Sở 

a) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  

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

và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố thường xuyên kiểm 

tra, nắm chắc tình hình thu hoạch, vận chuyển, trồng, chăm sóc mía ở cơ sở để 

kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và tham mưu với Sở hướng dẫn 

các địa phương giải quyết, tháo gỡ theo đúng thẩm quyền. 

- Thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo sâu, bệnh hại trên vùng 

trồng mía nguyên liệu. Chủ động phối hợp, hướng dẫn Công ty cổ phần mía đường 

Sơn Dương và các địa phương tổ chức phòng trừ sâu bệnh hại trên cây mía kịp 

thời, hiệu quả; không để sâu bệnh phát sinh gây hại trên diện rộng làm thiệt hại 

cho sản xuất. 
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- Phối hợp, hướng dẫn Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương theo dõi chặt 

chẽ các vùng trồng mía giống, đảm bảo số lượng, chất lượng mía giống cung ứng 

phục vụ sản xuất phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn, không bị lẫn tạp.   

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

phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

b) Trung tâm Khuyến nông 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, Công 

ty cổ phần mía đường Sơn Dương tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương và 

người sản xuất thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất của Công ty, của 

tỉnh. Xây dựng các mô hình sản xuất mía nguyên liệu sử dụng giống mới và áp 

dụng biện pháp canh tác tiến bộ, cơ giới hóa đồng bộ đạt năng suất, chất lượng cao. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn để tuyên truyền, đưa tin 

trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các báo của địa phương và Trung ương về 

các mô hình thâm canh mía nguyên liệu đạt năng suất, hiệu quả kinh tế cao; các 

biện pháp kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh hại hiệu quả để nhân dân áp 

dụng, nâng cao hiệu quả của sản xuất mía nguyên liệu. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương và các đơn vị triển khai 

thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, 

vướng mắc, kịp thời thông tin về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối 

hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh; (Báo cáo) 

- Lãnh đạo Sở;  

- Chi cục TT&BVTV; 

- Trung tâm Khuyến nông;           (Thực hiện) 

- Phòng NN&PTNT các huyện;    

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Trang tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, TTBVTV. (VT) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
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