UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3240 /SNN&PTNT-TT&BVTV

Thanh Hoá, ngày

11 tháng 8

năm 2022

V/v tập trung chỉ đạo trồng mới cây
gai xanh nguyên liệu vụ Thu 2022.

Kính gửi:
- Uỷ ban nhân dân các huyện;
- Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước.

Từ ngày 23/07/2022 đến ngày 05/08/2022,các Đoàn công tác của Sở Nông
nghiệp và PTNT do đ/c Giám Đốc Sở; Phó Giám Đốc Sở dẫn đầu đã cùng Giám
Đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước làm việc với UNBD các huyện nằm
trong vùng phát triển cây gai xanh nguyên liệu về công tác trồng mới cây gai xanh
vụ Thu năm 2022 và chuẩn bị Kế hoạch phát triển diện tích giai xanh nguyên liệu
năm 2023.
Kết quả cho thấy: Sau khi có chỉ đạo của BTV TU tại công văn số 604CV/TU ngày 12/4/2022 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 5438/UBNDNN ngày 21/4/2022 ;đa phần các huyện có sự chuyển biến trong lãnh đạo,chỉ đạo
của cấp ủy, chính quyền và quyết tâm tổ chức chỉ đạo hoàn thành kế hoạch phát
triển cây gai nguyên liệu năm 2022,một số huyện đã có kế hoạch trồng mới năm
2023. Tuy nhiên tổng hợp kết quả trồng gai vẫn rất chậm (vụ Thu mới trồng mới
được 30 ha), trong khi thời gian qua điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho việc giải
phóng đất, tổ chức trồng mới. Thời vụ trồng mới vụ Thu 2022 được xác định từ
cuối tháng 7/2022 đến 30/9/2022 và có thể kéo dài sang tháng 10/2022 nếu điều
kiện thời tiết, khí hậu thuận lợi.
Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện,
Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước tập trung tổ chức, triển khai thực hiện một
số nội dung sau:
1. Ủy ban nhân dân các huyện:
- Trên diện tích nhân dân đã đăng ký trồng gai vụ Thu năm 2022: Khẩn
trương chỉ đạo, tổ chức giải phóng đất, liên hệ với công ty Cổ phần nông nghiệp An
Phước ký hợp đồng sản xuất nguyên liệu, cung ứng giống vật tư và tiến hành trồng
mới.

- Tiếp tục rà soát quỹ đất, bổ sung vào kế hoạch trồng gai vụ Thu năm 2022
để đảm bảo hoàn thành mục tiêu diện tích được giao: tập trung vào diện tích trồng
cây hàng năm, cây lâu năm đến kỳ thu hoạch hoặc cho hiệu quả kinh tế thấp cần
chuyển đổi; tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân đăng ký trồng gai
nguyên liệu.
- Ngoài ra, tiếp tục rà soát các loại đất khác để có phương án tổ chức sản xuất
trong năm 2023 và các năm tiếp theo đảm bảo phân kỳ kế hoạch.
- Phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn chỉ đạo trực tiếp từng địa bàn; chủ
động phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước tổ chức hướng dẫn,
tập huấn kỹ thuật trồng mới, chăm sóc; hướng dẫn, khuyến khích thành lập các hợp
tác xã hoặc các tổ đội dịch vụ trong việc giải phóng đất, trồng, thu hoạch, tước vỏ
gai để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, tạo công ăn việc làm, hỗ trợ những hộ gia đình
có diện tích nhưng thiếu lao động.
- Quan tâm hướng dẫn Nhân dân chăm sóc diện tích gai đã trồng theo đúng
quy trình kỹ thuật (quy trình kỹ thuật đã được Sở Nông nghiệp và PTNT biên soạn,
in ấn cấp phát cho các địa phương để cấp cho Nhân dân) đảm bảo năng suất và hiệu
quả kinh tế cao; đồng thời xây dựng các mô hình thâm canh cây gai xanh nguyên
liệu, làm cơ sở cho nhân dân thăm quan học tập để nhân rộng trong những năm tiếp
theo.
- Chỉ đạo các Phòng, các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn
kinh phí hỗ trợ chính sách phát triển cây gai xanh nguyên liệu nguyên liệu theo Nghị
quyết số 385/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 và Nghị quyết số 116/2021/NQHDND ngày 17/7/2021; đặc biệt phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp An
Phước để thực hiện hồ sơ, thủ huyeennhanh gọn ,đúng quy định.
2. Đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước:
- Đề nghị Công ty tăng cường công tác phối hợp, trên cơ sở diện tích đăng ký
của các huyện, chủ động liên hệ Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, cấp thôn tổ chức
gặp gỡ, tuyên truyền, tập huấn cho nhân dân, tổ chức trồng mới vụ Thu trong
khung thời vụ tốt nhất;
- Cung cấp giống kịp thời, đảm bảo số lượng, chất lượng, hướng dẫn nhân
dân các biện pháp kỹ thuật để phục vụ trồng cây gai xanh nguyên liệu.
- Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện tiến hành rà soát và xác định cụ thể
diện tích đất có thể phát triển cây gai xanh nguyên liệu nguyên liệu nhất là trên các
diện tích đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây gai xanh như diện tích sắn bị

bệnh khảm lá, diện tích ngô, keo chân đồi thấp, đất bãi không ngập úng... để chuẩn bị
trồng mới năm 2023 và những năm tiếp theo;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoàn thiện các hồ sơ, thủ
tục để được thụ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh của tỉnh;
- Nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ thu mua sản phẩm vỏ gai khô tại các
huyện xa nhà máy. Đấu mối liên hệ với các công ty sản xuất,cung ứng phân bón
xây dựng cơ chế trả chậm cho người trồng gai làm giảm áp lực đầu tư ban đầu, tạo
sự khuyến khích động viên cho việc phát triển cây gai xanh nguyên liệu;
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, Công ty CP Nông
nghiệp An phước thực hiện tốt các nội dung trên; đông thời định kỳ hàng tuần báo
cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Trồng trọt và
BVTV) để phối hợp chỉ đạo và tổng hợp báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở ( để b/c);
- Lưu VT, TT&BVTV.
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