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Số:           /UBND-NLN
V/v đôn đốc chăm sóc mía nguyên liệu
năm 2022, chuẩn bị xây dựng kế hoạch

trồng mía năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                  Đ ộ c   l ậ p   -   T ự   d o   -   H ạ n h   p h ú c 

    S ơ n   D ư ơ n g ,   n g à y               t h á n g   8   n ă m   2 0 2 2 

                            K í n h   g ử i : 
-   P h ò n g   N ô n g   n g h i ệ p   v à   P T N T ; 
-   T h à n h   v i ê n   B a n   c h ỉ   đ ạ o   t r ồ n g   m í a   h u y ệ n ; 
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sơn Dương;
-   C ô n g   t y   C ổ   p h ầ n   M í a   đ ư ờ n g   S ơ n   D ư ơ n g ; 
-   U B N D   c á c   x ã , thị trấn vùng nguyên liệu mía.

Hiện nay cây mía đang giai đoạn vươn lóng - tích lũy đường, để đảm bảo
kế hoạch về năng suất, chất lượng mía nguyên liệu năm 2022; chuẩn bị x â y 
d ự n g   kế hoạch trồng mía nguyên liệu năm 2023:

Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo và giao trách nhiệm:

1. Thành viên Ban chỉ đạo trồng mía của huyện: Theo chức năng
nhiệm vụ, địa bàn được phân công phụ trách tăng cường kiểm tra đôn đốc, phối
hợp với Ban chỉ đạo trồng mía các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, hướng
dẫn nhân dân tập trung đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng mía.

2. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn vùng nguyên liệu mía

- Ban chỉ đạo trồng mía xã tăng cường tuyên truyền các cơ chế chính sách

phát triển vùng nguyên liệu mía của tỉnh, của Công ty mía đường Sơn Dương.

- Phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với cán bộ nông vụ Công ty Cổ

phần mía đường Sơn Dương chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tập trung thực hiện
các biện pháp thâm canh chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh cho toàn bộ

diện tích mía nguyên liệu theo đúng Hướng dẫn số 1843/HD-SNN ngày

16/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Phòng trừ sâu bệnh hại mía: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát

hiện kịp thời một số loại sâu bệnh gây hại trên mía như: Sâu đục thân, bọ hung
đen, rệp bông xơ trắng... có các biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả;
sử dụng thuốc đảm bảo tuân theo nguyên tắc 4 đúng “Đúng lúc; đúng thuốc;
đúng liều; đúng cách” nhằm nâng cao năng suất, sản lượng mía, nâng cao thu
nhập cho người trồng mía, hạn chế tối đa phế canh mía.

- Phối hợp với Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương theo dõi, hướng
dẫn nhân dân thực hiện các mô hình mía thâm canh đạt hiệu quả cao.

- Tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương có giải
pháp để tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất mía đường.

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện



- Chỉ đạo, giao trách nhiệm cho viên chức phụ trách địa bàn phối hợp cùng
cán bộ nông vụ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia phát triển vùng
nguyên liệu mía đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch giao.

- Phối hợp với Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương hướng dẫn kỹ thuật
trồng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây mía.

- Thực hiện rà soát diện tích cây trồng trên diện tích đất đã quy hoạch trồng
mía, tham mưu Ủy ban nhân dân xã trồng theo kế hoạch giao.

4. Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương

- Bố trí hệ thống nông vụ bám sát cơ sở để hướng dẫn nhân dân thực hiện
việc thâm canh, chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh cho mía đảm bảo thời
vụ và đúng quy trình kỹ thuật.

- Theo dõi sát thông báo, dự báo tình hình dịch hại để tổ chức phòng trừ kịp
thời, hiệu quả. Tổ chức cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đủ số lượng,
đảm bảo chất lượng cho nhân dân chăm sóc mía.

- Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cơ chế, chính sách của
tỉnh, của Công ty và thực hiện ký kết hợp đồng với các hộ trồng mới mía.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp rà soát quỹ đất đủ điều kiện trồng mía năm 2023.

5. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Tăng cường kiểm tra cơ sở, đôn đốc
UBND các xã, thị trấn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung công việc
được giao; kịp thời tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, tổng hợp báo cáo theo
quy định.

Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị căn cứ

chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

 Nơi nhận:
    - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện;
    - PCT UBND huyện Phạm Hữu Tân;
    - Chánh, phó VP UBND huyện;
    - Đảng ủy các xã, thị trấn (P/hợp);
    - Như trên (T/hiện);
    - CV TH  NLN;
    - Lưu VT;

KT. CHỦ TỊCH
P H Ó   C H Ủ   T Ị C H 

P h ạ m   H ữ u   T â n 
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