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THÔNG BÁO (Số 2) 
(V/v: Điều chỉnh và bổ sung chính sách trợ giá đầu tư niên vụ 2010-2011) 

 

- Căn cứ Thông báo số 53/TB-CTCP đường Nước Trong ký ngày 07 tháng 9 năm 2010, 
ban hành chính sách đầu tư niên vụ 2010- 2011, cho vụ chế biến 2011- 2012. 

- Căn cứ sự thống nhất giữa 3 Công Ty chế biến mía đường trong Tỉnh, về việc điều chỉnh  
và bổ sung chính sách  trợ giá cho hợp đồng đầu tư. 

Công Ty cổ phần đường Nước Trong điều chỉnh và bổ sung như sau: 
I/- ĐỐI VỚI ĐẤT ĐẦU TƯ NGOÀI (Đất nguyên liệu). 
1/- Trợ giá trồng mới:   
- Mức cũ từ  5.000.000 đồng/ha  tăng lên 9.000.000 đồng/ha (tăng thêm 4.000.000 

đồng/ha). 
- Điều kiện trợ giá:  
+ Cam kết tái ký hợp đồng  giao mía 3 vụ liên tiếp kể từ  vụ 2010- 2011. 
+ Nếu năng suất mía vụ trồng mới ≤ 65 tấn/ha chỉ trợ giá 7.000.000 đồng/ha. 
2/- Bổ sung thêm đối với mía gốc chăm sóc mùa 4 trở lên: 

        - Trợ giá 3.000.000 đồng/ha (có biên bản kiểm tra của Ban Kiểm Soát) 
- Điều kiện trợ giá:  
+ Năng suất mía vụ ép 2011- 2012 phải ≥ 50 tấn/ha. (Nếu không đạt Công ty sẽ thu hồi lại, 

coi như phần ghi nợ đầu tư) 
+ Mật độ tái sinh gốc phải đạt theo yêu cầu của Công ty. 

  II/- ĐỐI VỚI ĐẤT THUỘC CÔNG TY QUẢN LÝ (Đất nông nghiệp) 
        1/-  Trợ giá trồng mới từ 5.000.000 đồng/ha tăng lên 9.000.000 đồng/ ha (mục A/1/e  và  
A/2/d của thông báo số 1). 

- Điều kiện trợ giá: 
+ Năng suất mía trồng mới phải đạt từ  85 tấn/ha trở lên. 
+ Nếu năng suất < 85 tấn/ha chỉ trợ giá 7.000.000 đồng/ha. 

2/.  Bổ sung thêm đối với mía gốc chăm sóc  mùa 4 trở lên: 
- Trợ giá 3.000.000 đồng/ha (với điều kiện lô mía đó phải đạt năng suất từ 55 tấn trở lên, 

nếu không đạt Công Ty sẽ thu hồi lại, coi như là ghi nợ đầu tư). 
      Thông báo có giá trị từ ngày ký cho đến khi có thông báo mới. 
                                    
                                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NƯỚC TRONG 

 


