
       CÔNG TY CP ĐƯỜNG NƯỚC TRONG      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. 
 ĐT: 3.751233 – FAX: 3.755087                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

         Số:      /TB- CTCP   
                            Ngày 07 tháng 9 năm 2010 
 

THÔNG BÁO (Số 1) 
(V/v: Chính sách đầu tư niên vụ 2010 - 2011 vụ chế biến 2011 - 2012) 

 
Được sự thống nhất của Ban giám đốc Công ty Cổ phần đường Nước Trong về việc đầu tư trồng 

mía để phục vụ cho vụ chế biến 2011- 2012. 
Nay Công ty Cổ phần đường Nước Trong thông báo đến các hợp đồng trồng mía về chính sách 

đầu tư trong niên vụ 2010- 2011 vụ chế biến 2011- 2012 như sau: 
I/- ĐỐI VỚI ĐẤT ĐẦU TƯ NGOÀI (Đất nguyên liệu). 

1/- Đầu tư trồng mới:                                  20.000.000 đồng/ha 
     Trong đó: 

- Lần 1: Đổ ngọn ứng:                              10.000.000 đồng/ha 

- Lần 2: Nghiệm thu mật độ đạt yêu cầu chi: 10.000.000 đồng/ha 
(Nếu hợp đồng nhận ngọn ghi nợ đầu tư thì sẽ không ứng lần 1) 
2/- Đầu tư chăm sóc:                         10.000.000 đồng/ha 

- Đợt 1 ứng:                               5.000.000 đồng/ha 

- Đợt 2 ứng :                                 5.000.000 đồng/ha 
3/- Đầu tư các loại phân hữu cơ như: Tanimic, Bã bùn, tro rơm… (không chi tiền đầu tư cho các 
hợp đồng, tưới các loại như dạng Vedan): 4.000.000 đồng/ha 
4/- Đầu tư tưới mía:  (Đầu tư có chọn lọc và năng suất bình quân phải trên      60tấn/ha)                                      
4000.000 đồng/ha                                    
5/- Trợ giá trồng mới:                5.000.000 đồng/ha 

II/- ĐỐI VỚI ĐẤT THUỘC CÔNG TY QUẢN LÝ (Đất nông nghiệp) 
A. Trồng mới: 

1/- Đầu tư bằng vật tư phân bón. 
 
 
 
 
a/. Bón phân theo công thức NPK: 265- 218- 219 

Số lượng phân bón 1 ha mía tơ 

STT Loại phân Bón lót khi 
trồng (kg) 

Thúc 1 đẻ 
nhánh (kg) 

Thúc 2 lúc 
vươn lóng 

(kg) 

Tổng cộng 
(kg) 

Thành tiền 
(đồng) 

1 Lân long thành 500   500 1.300.000 
2 NPK(16-16-8) 350 200  550 4.290.000 
3 Urê  200  200 1.360.000 



4 Kali Đỏ  150  150 1.350.000 
5 NPK(17-10-17)   500 500 4.400.000 
 TỔNG CỘNG 12.700.000 

 
Hoặc theo công thức NPK: 221- 188- 198 

Số lượng phân bón 1 ha mía tơ 

STT Loại phân Bón lót khi 
trồng (kg) 

Thúc 1 đẻ 
nhánh (kg) 

Thúc 2 lúc 
vươn lóng 

(kg) 

Tổng cộng 
(kg) 

Thành tiền 
(đồng) 

1 Lân long thành 200   200 520.000 
2 NPK(16-16-8) 350   350 2.730.000 
3 NPK(17-10-17)  500 500 1000 8.800.000 
 TỔNG CỘNG 12.050.000 

 
Chú ý: kết thúc bón phân lần cuối trước thu hoạch 03 tháng. 
b/. Đầu tư bổ sung bằng tiền mặt (chăm sóc, hom giống): 14.000.000 đồng/ha 
c/. Đầu tư vôi bột:                2 tấn x  800.000    =        1.600.000 đồng/ha  
d/. Đầu tư than bùn (Tanimix): 2 tấn x 780.000       =  1.560.000 đồng/ha 
e/. Phần trợ giá: 

* Trợ giá làm đất: 
- Cày 02 lần 3 chảo         x     650.000 đồng/ha   = 1.300.000 đồng/ha 
- Cày 01 lần không lật      x     700.000 đồng/ha   =  700.000 đồng/ha 
- Cày rạch hàng 1 lần       x     650.000 đồng/ha   =  650.000 đồng/ha 
                                                                         

                                                                            2.650.000 đồng/ha 
* Trợ giá than bùn: 
 - Than  bùn 2 tấn            x     780.000đồng/tấn   = 1.560.000 đồng/ha 
* Trợ giá tưới mía: 
- Trợ giá để HĐ tưới mía (sau khi trồng mật độ nẩy mầm >90%): 
                                                       790.000 đồng /ha/lần tưới                                                                                                      

Tổng cộng:                        5.000.000 đồng/ha 
2/. Đầu tư bằng tiền mặt:  
a/. Đầu tư vôi bột:               2 tấn   x    800.000   =   1.600.000 đồng/ha   
b/Đầu tư than bùn (Tanimix): 2 tấn    x   780.000    =  1.560.000 đồng/ha    
c/. Đầu tư bằng tiền :                          26.700.000 đồng (chia làm 2 đợt)   
d/. Phần trợ giá:  

* Trợ giá làm đất: 
- Cày 02 lần 3 chảo         x     650.000 đồng/ha   = 1.300.000 đồng/ha 
- Cày 01 lần không lật      x     700.000 đồng/ha   =  700.000 đồng/ha 
- Cày rạch hàng 1 lần       x     650.000 đồng/ha   =  650.000 đồng/ha 
                                                                         



                                                                            2.650.000 đồng/ha 
* Trợ giá than bùn: 
 - Than  bùn 2 tấn            x     780.000đồng/tấn   = 1.560.000 đồng/ha 
* Trợ giá tưới mía: 
- Trợ giá để HĐ tưới mía (sau khi trồng mật độ nẩy mầm >90%). 
                                                       790.000 đồng /ha/lần tưới                                                                                                      

Tổng cộng:                        5.000.000 đồng/ha 
* Trong niên vụ 2010- 2011 những hợp đồng nào có CCS bình quân < 9, năng suất bình quân < 

60 tấn/ha sẽ nhận phân bón tại Công ty. 
B/. Chăm sóc gốc: 

1/. Đầu tư bằng vật tư phân bón: 
a/. Bón phân theo công thức NPK: 246- 154- 175 
 

Số lượng phân bón 1 ha mía gốc 
STT Loại phân Thúc 1 đẻ nhánh 

(kg) 
Thúc 2 lúc vươn 

lóng (kg) Tổng cộng (kg) Thành tiền 
(đồng 

1 Lân long thành 650  650 910.000 
2 Urê 350  350 2.380.000 
3 Kali Đỏ 150  150 1.350.000 
4 NPK(17-10-17)  500 500 4.400.000 
                                   TỔNG CỘNG 9.040.00 
 
 
 
 
Hoặc theo công thức NPK: 222- 180- 162 

Số lượng phân bón 1 ha mía gốc 
STT Loại phân Thúc 1 đẻ nhánh 

(kg) 
Thúc 2 lúc vươn 

lóng (kg) Tổng cộng (kg) Thành tiền 
(đồng 

1 NPK(16-16-8) 750  750 5.850.000 
4 NPK(17-10-17)  600 600 5.280.000 
                                   TỔNG CỘNG 11.130.000 
 
Chú ý: kết thúc bón phân lần cuối trước thu hoạch 03 tháng. 
b./Đầu tư rải tro (hoặc bã bùn, các loại phân hữu cơ khác): 4.000.000 đồng/ha 
2/. Đầu tư bằng tiền mặt: 
a/. Định mức đầu tư:           10.000.000 đồng/ha (chia làm 2 đợt) 
b/. Đầu tư rải tro: 

     (bón bã bùn, các loại phân hữu cơ khác): 4.000.000 đồng/ha 
* Trong niên vụ 2010- 2011 những hợp đồng nào có CCS bình quân < 9, năng suất bình quân < 

60 tấn/ha sẽ nhận phân bón tại Công ty. 

 III/- LÃI SUẤT:  



Mức lãi suất tạm áp dụng tại thời điểm ra thông báo là 0,85% tháng tính từ lúc nhận đầu tư đến 
khi thanh lý hợp đồng. Nếu tình hình mức lãi suất cho vay của các Ngân hàng có biến động thì Công 
ty sẽ có thông báo cụ thể điều chỉnh tăng hoặc giảm mức lãi suất nêu trên, nhưng vẫn đảm bảo thấp 
hơn lãi suất cho vay bình quân của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triền Nông thôn Tỉnh Tây Ninh. 

Thông báo có giá trị từ ngày ký cho đến khi có thông báo mới. 
                                    
                                              CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NƯỚC TRONG 
 
 
 
 

 
 
 


