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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề án Phát triển vùng sản xuất cam sành  

tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2014-2020 

  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 15/7/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang 

đến năm 2020;  

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 2/2/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp toàn 

quốc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/2/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai 

đoạn 2013-2020; 

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị 

gia tăng và phát triển bền vững; 

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất găn 

với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; 

Căn cứ Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 
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Căn cứ Thông báo số 726-TB/TU ngày 26/3/2014 của Tỉnh uỷ Tuyên 

Quang, Thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi làm việc về tình 

hình và phương hướng, giải pháp phát triển cây cam; 

Căn cứ Kết luận số 174-KL/TU ngày 12 tháng 7 năm 2014 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án phát triển vùng sản xuất cam sành tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2014-2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây 

trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 1495/TTr-SNN ngày 20/8/2014 về việc phê duyệt Đề án Phát triển vùng 

sản xuất cam sành tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2014-2020,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án Phát triển vùng sản xuất cam sành tỉnh Tuyên 

Quang, giai đoạn 2014-2020. 

(Có Đề án kèm theo) 

Điều 2. Giao trách nhiệm 

1. Các ngành chức năng, các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, 

Hàm yên, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa căn cứ Đề án của Ủy ban nhân 

dân tỉnh để xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm 

vụ của ngành, đơn vị, địa phương mình; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra, tổng hợp tiến độ và kết quả thực hiện đề án; định kỳ báo cáo, đề 

xuất biện pháp chỉ đạo với Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc sở, ban, ngành của 

tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

huyện Chiêm Hóa và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

      
   

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ;                             (Báo  

- Thường trực HĐND tỉnh;                       cáo) 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy: Hàm Yên, Chiêm Hóa; 

- Như Điều 3; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Trưởng Phòng: KT CNLN, TH; 

- Chuyên viên NLN, TC. 

- Lưu: VT, (Hòa 25). 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Quang 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

ĐỀ ÁN 

Phát triển vùng sản xuất cam sành tỉnh Tuyên Quang, 

giai đoạn 2014-2020 
(Kèm theo quyết định số 338/QĐ-UBND ngày  27 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh) 

 

 

I. Sự cần thiết xây dựng Đề án 

Tuyên Quang có diện tích đất nông nghiệp chiếm 90% diện tích đất tự 

nhiên toàn tỉnh; điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển cây ăn quả đặc biệt là 

cây cam sành, đây là loại cây bản địa đã được trồng từ nhiều đời nay tại Hàm 

Yên, Chiêm Hoá và là một trong những loài cây trồng thế mạnh của tỉnh, có giá 

trị kinh tế cao, mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho người dân, giúp xoá 

đói giảm nghèo, giải quyết được nhiều việc làm cho lao động nông thôn, góp 

phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế của tỉnh.  

Đến năm 2013 diện tích cam của toàn tỉnh đạt trên 4.430 ha, tạo thành 

vùng sản xuất tập trung chủ yếu ở 15 xã của 2 huyện Hàm Yên và Chiêm Hoá 

với trên 4.000 hộ trồng cam, trong đó có 2.700 ha cho thu hoạch, năng suất bình 

quân đạt 127 tạ/ha, sản lượng đạt trên 34.000 tấn, trị giá đạt trên 340 tỷ đồng. 

Tuy nhiên quá trình phát triển cây cam nói chung và cây cam sành nói 

riêng vẫn còn nhiều hạn chế về: giống, kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, thị trường 

tiêu thụ và cơ sở hạ tầng. Để phát huy thế mạnh điều kiện đất đai, khí hậu, tận 

dụng tiềm năng, cơ hội thị trường; khắc phục những hạn chế trong quá trình phát 

triển và giữ vững Thương hiệu cam sành Hàm Yên thì việc xây dựng “Đề án 

phát triển vùng sản xuất cam sành tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2014-2020 " là 

cần thiết. 

II. Các căn cứ pháp lý để xây dựng dự án 

- Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 15/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ, 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang đến 

năm 2020.  
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- Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 2/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp toàn quốc 

đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. 

- Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai 

đoạn 2013-2020. 

- Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững. 

- Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu 

thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. 

- Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. 

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

- Thông báo số 726-TB/TU ngày 26/3/2014 của Tỉnh uỷ Tuyên Quang, 

Thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi làm việc về tình hình và 

phương hướng, giải pháp phát triển cây cam. 

- Kết luận số 174-KL/TU ngày 12 tháng 7 năm 2014 của ban Thường vụ 

Tỉnh Uỷ về Đề án phát triển vùng sản xuất cam sành tỉnh Tuyên Quang giai 

đoạn 2014-2020. 

 

Phần thứ nhất 

HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT, TIÊU THỤ CAM 

I. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội 

1. Điều kiện tự nhiên 

1.1. Vị trí địa lý 



 6 

Vùng sản xuất cam tập trung nằm ở phía Bắc tỉnh Tuyên Quang gồm 15 

xã thuộc 2 huyện Hàm Yên và Chiêm Hoá (Yên Thuận, Bạch Xa, Minh 

Khương, Minh Dân, Phù Lưu, Tân Thành, Yên Lâm, Yên Phú và thị trấn Tân 

Yên, Minh Hương, Nhân Mục, Bằng Cốc, Thái Sơn - huyện Hàm Yên; Trung 

Hà, Hà Lang - huyện Chiêm Hóa); phía Bắc giáp huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang, phía Nam giáp huyện Yên Sơn, phía Đông giáp xã Tân Mỹ của huyện 

Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang, phía Tây giáp huyện Yên Bình, Lục Yên, tỉnh 

Yên Bái. Vùng sản xuất tập trung nằm trên trục đường quốc lộ 2 và đường tỉnh 

lộ ĐT 189, ĐT 178 rất thuận lợi cho việc lưu thông trao đổi hàng hoá. 

Tổng diện tích đất nông nghiệp của vùng 82.030 ha, trong đó đất sản xuất 

nông nghiệp 13.643,8 ha (đất trồng cây lâu năm là 8.172,5 ha), đất lâm nghiệp 

67.846,1 ha; diện tích nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác 537,4 ha. 

1.2. Khí hậu 

Đây là vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, lượng mưa trung bình hàng 

năm 1.600 - 1.800 mm, số ngày mưa trung bình 150 ngày/năm, trên địa bàn có 

nhiều suối lớn và sông Lô chảy qua, là nguồn cung cấp nước phục vụ cho sản 

xuất, sinh hoạt. 

Ngoài ra vùng này có chế độ mưa và chế độ nhiệt thích hợp cho việc phát 

triển các loại cây ăn quả, đặc biệt là cây cam sành.
1
 

1.3. Đất đai 

Theo kết quả phân hạng đất trồng cam trên đất trồng cây ăn quả của 

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thì đất thích nghi trồng cam tại 9 xã 

phía bắc của huyện với diện tích 3.467 ha, gồm các loại đất sau: đất rất thích 

nghi 1.856 ha; đất thích nghi 1.146 ha (diện tích đã quy hoạch 2.911 ha). 

Tuy nhiên qua rà soát thực tế tháng 4 năm 2014 của 2 huyện Hàm Yên và 

Chiêm Hoá, diện tích đất liền vùng sản xuất cam đã được phân hạng đất của 

trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên và tại một số xã ngoài vùng quy hoạch 

của huyện Hàm Yên (Minh Hương, Nhân Mục, Bằng Cốc, Thái Sơn) và 02 xã 

                                              
1
 Cây cam sinh trưởng và phát triển thích hợp nhất ở nhiệt độ 23

o
C - 29

o
C, có thể chịu rét và sinh trưởng 

ở nhiệt độ 12
o
C. Vùng có thể trồng được cây cam sành từ 35 vĩ độ Bắc đến 40 vĩ độ Nam. Cường độ ánh sáng 

không quá mạnh thích hợp nhất là ±2000 lux, tương ứng với 16-17h chiếu sáng trong ngày mùa hè ở nước ta. 
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Hà Lang, Trung Hà của huyện Chiêm Hoá người dân đã trồng cam 1.519 ha, cây 

cam thu hoạch có năng suất, chất lượng tương đương với các xã trong vùng quy 

hoạch.  

Cũng theo kết quả rà soát trên bản đồ thổ nhưỡng thì diện tích có khả 

năng trồng cam trên địa bàn 2 huyện Hàm Yên và Chiêm Hoá: 2.386,7 ha, trong 

đó: Đất  rất thích nghi 1.072,5 ha (Hàm Yên) và đất thích nghi 1.314,2 ha (Hàm 

Yên 1.173,2 ha, Chiêm Hoá 141 ha). 

(Chi tiết theo biểu 01 kèm theo) 

2. Về điều kiện kinh tế - xã hội 

Vùng sản xuất cam tập trung có 22.027 hộ, 91.583 khẩu, số lao động 

53.057 người (trong đó lao động nông nghiệp 25.604 người, chiếm 48,25 %); tỷ 

lệ hộ nghèo bình quân toàn vùng 28,17 % (trong đó số hộ nghèo trồng cam trung 

bình 3-5% số hộ). 

(Chi tiết theo biểu 02 kèm theo) 

3. Cơ sở hạ tầng  

100% số xã trong vùng sản xuất cam có đường giao thông đến trụ sở Ủy 

ban nhân dân xã, đang triển khai nâng cấp các tuyến đường giao thông như: 

tuyến đường ĐT 189 từ xã Bình Xa đến xã Yên Thuận; đường Bình Xa đi Minh 

Hương, cụm công nghiệp Tân Thành; hệ thống các công trình thuỷ lợi đảm bảo 

nguồn nước phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt; tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện 

lưới quốc gia đạt trên 97%. 

II. Đánh giá hiện trạng sản xuất cây cam và khả năng phát triển 

1. Đánh giá hiện trạng sản xuất  

1.1. Về quy hoạch 

Năm 2009 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã quy hoạch vùng cam Hàm Yên đến 

năm 2015 định hướng đến năm 2020, trong đó: Quy hoạch sản xuất vùng cam 

đến năm 2015 là 2.556,1 ha, năng suất 135 tạ/ha, sản lượng 29.700 tấn và định 

hướng đến 2020 là 2.911,1 ha, năng suất 150 tạ/ha, sản lượng 34.500 tấn.  

1.2. Về diện tích 
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Trước năm 2000 diện tích cây cam sành tập trung chủ yếu tại huyện Hàm 

Yên với diện tích là 2.013 ha, đến năm 2014 diện  tích cam đã phát triển lên tới 

4.430 ha. Tuy nhiên việc nhân dân mở rộng diện tích trồng cam tự phát có tiềm 

ẩn nhiều rủi ro nếu không gắn với chế biến, mở rộng thị trường tiêu thụ sản 

phẩm và tăng cường công tác quản lý chất lượng, giữ vững thương hiệu. 

(Chi tiết theo biểu 03 kèm theo) 

1.3. Về năng suất, sản lượng, giá trị 

Việc đầu tư thâm canh, phòng trừ dịch hại, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ 

thuật, từng bước được người sản xuất chú trọng, chất lượng cam quả và mẫu mã 

đã dần được cải thiện, năng suất tăng từ 50 tạ/ha năm 2000 lên 76 tạ/ha năm 

2008, năm 2013 đạt 127 tạ/ha (Hàm Yên đạt 130,5 tạ/ha, Chiêm Hóa đạt 100 

tạ/ha), sản lượng trên 34.400 tấn. Thu nhập năm 2013 đạt trên 340 tỷ đồng (giá 

bình quân 10.000 đồng/kg). 

(Chi tiết theo biểu 04 kèm theo) 

1.4. Về tình hình tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu 

1.4.1. Về tình hình tiêu thụ sản phẩm 

Trong những năm gần đây sản phẩm cam sành Hàm Yên đã được người 

tiêu dùng các tỉnh từ phía Bắc Trung bộ trở ra biết đến; năm 2012- 2013 đã mở 

rộng đến được một số tỉnh miền Trung và miền Nam như Đà Nẵng, thành phố 

Hồ Chí Minh.  

Sản lượng và thị trường tiêu thụ: Tổng sản lượng cam năm 2013 khoảng 

34.400 tấn. Đầu vụ (từ tháng 10 đến tháng 12) chủ yếu tiêu thụ ở thị trường 

miền Trung và miền Nam, sản lượng trên 13 nghìn tấn, chiếm 38%. Giữa vụ từ 

tháng 12 đến tháng 1 tiêu thụ chủ yếu thị trường miền Bắc và các tỉnh miền 

Trung, sản lượng tiêu thụ khoảng 17,9 nghìn tấn chiếm 52%. Cuối vụ từ tháng 2 

đến tháng 3 tiêu thụ chủ yếu thị trường miền Bắc sản lượng trên 3,5 nghìn tấn, 

chiếm 10%. 

Hình thức tiêu thụ: Đầu mối tiêu thụ chủ yếu là các thương lái trong và 

ngoài tỉnh đến trực tiếp thu mua tại vườn và cung ứng về các chợ đầu mối. Đã 

thành lập Hội cam sành Hàm Yên và Hợp tác xã Phong Lưu bước đầu đã thực 
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hiện ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho xã viên nhưng sản lượng còn ít (850 

tấn/năm); sản lượng còn lại hầu hết chưa có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm; chưa 

liên doanh, liên kết được giữa người sản xuất với doanh nghiệp.  

(Chi tiết theo biểu 05 kèm theo) 

Về phát triển thị trường: Thông qua công tác xúc tiến thương mại, quảng 

bá giới thiệu sản phẩm (tham gia các Hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh), đến 

nay sản phẩm Cam sành Hàm Yên được bán tại nhiều thị trường trong cả nước, 

hệ thống siêu thị BigC đã ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho toàn hệ thống, do 

vậy giá bán cam được nâng lên, thu nhập của người trồng cam được nâng cao; 

các hộ có thu nhập bình quân đạt từ 80 đến 150 triệu đồng/ha, đã có hộ có thu 

nhập trên 200 triệu đồng/ha. 

Tình hình tiêu thụ cam của các tỉnh: Cây cam sành còn được trồng ở các 

tỉnh Hà Giang, Yên Bái, với diện tích vào khoảng 3.000 ha, năng suất bình quân 

đạt 8-10 tấn/ha. Tiêu thụ chủ yếu tại thị trường các tỉnh phía bắc. Ngoài ra cây 

cam sành còn được trồng ở một số tỉnh miền Nam với diện tích ước khoảng 

20.000 ha, năng suất bình quân khoảng 9-10 tấn/ha, thời vụ thu hoạch vào tháng 

3 đến tháng 10 hàng năm, thị trường tiêu thụ chủ yếu tại khu vực từ miền Nam, 

miền Trung và Campuchia.... 

1.4.2. Xây dựng thương hiệu 

Năm 2007, huyện Hàm Yên đã xây dựng thành công Thương hiệu Cam 

sành Hàm Yên. Năm 2012, sản phẩm Cam sành Hàm Yên được bình chọn là 

một trong 50 trái cây đặc sản Việt Nam; đã công bố tiêu chuẩn cơ sở cam sành 

Hàm Yên và được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 1973:2007. 

Năm 2013 Cam sành Hàm Yên được bình chọn trong Top 10 Thương hiệu - 

Nhãn hiệu nổi tiếng; gần đây nhất vào ngày 17/5/2014 được tôn vinh là một 

trong những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2013.  

1.5. Về giống 

1.5.1. Cơ cấu giống 

Giống cam chủ yếu là cam sành với diện tích 4.292 ha chiếm 96,9 % tổng 

diện tích cam toàn vùng, còn lại các giống cam chanh, cam canh, cam Vinh, cam 



 10 

Valencia chiếm 3,1 % diện tích. Diện tích cam trồng trên đất chu kỳ 1 là 4.335,8 

ha, trong đó diện tích cho thu hoạch 2.722,5 ha, diện tích kiến thiết cơ bản là 

1.613,3 ha; diện tích cam trồng trên đất chu kỳ 2 là 94 ha, trong đó diện tích cho 

thu hoạch 10,5 ha; diện tích kiến thiết cơ bản là 83,5 ha. 

(Chi tiết theo biểu 06 kèm theo) 

1.5.2.Về sản xuất giống 

Khả năng khai thác: Trung tâm Cây ăn quả huyện Hàm Yên hiện có 85 

cây cam S1, 21 cây S0; khả năng cung cấp mắt ghép ở 85 cây cam S1 tối đa được 

58.000 mắt ghép/năm (sản xuất được 50.000 cây giống). 

Quy mô nhà lưới: Tại Trung tâm có 03 nhà lưới với tổng diện tích 790 m
2
. 

Với quy mô nhà lưới và khả năng khai thác mắt ghép, Trung tâm có thể sản xuất 

tối đa 35.000 cây giống/năm (tương đương 70 ha/năm). Tuy nhiên từ năm 2007-

2013 mới chỉ sản xuất đáp ứng 30% kế hoạch trồng mới hàng năm. 

 (Chi tiết theo biểu 07 kèm theo) 

1.5.3. Về sử dụng giống 

- Giống cành chiết: Trong những năm qua việc trồng cây cam sành trên 

địa bàn chủ yếu sử dụng bằng cành chiết do nhân dân tự nhân giống. Tỷ lệ sử 

dụng cành chiết chiếm 98%. 

- Giống gốc ghép: Hiện nay diện tích cam trồng bằng gốc ghép do Trung 

tâm Cây ăn quả cung ứng khoảng 100 ha chiếm 2% diện tích cam của toàn vùng. 

Những diện tích sử dụng giống gốc ghép chủ yếu là trồng trên đất chu kỳ 2, qua 

đánh giá cam trồng bằng giống gốc ghép sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh và cho năng 

suất cao, chất lượng quả tốt được người dân hưởng ứng. 

- Đối với một số giống cam khác như cam chanh, cam Valencia, cam Xã 

Đoài đã được nhân dân trồng tự phát chiếm khoảng 3,1%: 

+ Cam chanh đã được trồng cùng với cây cam sành tại Hàm Yên, giống 

cam này chỉ thích hợp trồng trên đất có độ dốc thấp, ẩm độ cao, khả năng chống 

bệnh kém, chu kỳ kinh doanh ngắn.  

+ Cam Xã Đoài mới được đưa về trồng nhỏ lẻ khoảng 10 năm nay, có đặc 

điểm sinh học tương tự cam chanh, khả năng chống chịu bệnh thấp. 
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+ Cam Valencia được Viện Bảo vệ thực vật đưa về trồng tại Hàm Yên từ 

năm 2002, khả năng thích ứng hẹp, phù hợp ở đội dốc 5-10 độ, ẩm độ cao.  

1.6. Về ứng dụng khoa học kỹ thuật  

- Từ năm 2006 - 2013, thông qua hoạt động khuyến nông, chương trình 

tập huấn của Trung tâm cây ăn quả Hàm Yên và các chương trình dự án đã triển 

khai thực hiện 267 lớp tập huấn tại hiện trường về trồng và chăm sóc cây cam, 

22 lớp quản lý dịch hại tổng hợp, 40 lớp về vệ sinh an toàn thực phẩm, 06 lớp 

sản xuất cam an toàn theo hướng GAP; 02 mô hình sản xuất cam an toàn theo 

hướng VietGAP. 

- Việc thâm canh chăm sóc người dân đã áp dụng kỹ thuật canh tác mới 

như cắt tỉa, tạo hình, tạo tán, bón phân hữu cơ, kích thích cây ra hoa, đậu quả ... 

Tuy nhiên, mức độ đầu tư chưa đồng đều, vẫn còn nhiều vườn năng suất, chất 

lượng quả thấp. Qua điều tra cho thấy, có vườn người dân chỉ đầu tư trồng 

nhưng chưa chú trọng đến chăm sóc, bón phân, tỉa cành, vệ sinh đồng ruộng. 

Thậm chí có hộ chỉ sử dụng phân bón vô cơ dẫn đến đất chai cứng, cây nhanh 

thoái hóa. 

- Việc phòng dịch hại đã được người dân quan tâm, nhưng vẫn còn tình 

trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật; vỏ bảo bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử 

dụng chưa được thu gom, xử lý đúng quy định. 

1.7. Các cơ chế, chính sách đã áp dụng trên địa bàn huyện 

Cơ chế chính sách của tỉnh: Thực hiện hỗ trợ trồng mới năm 2013 theo 

Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 về việc sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 về cơ chế chính sách hỗ trợ 

các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hoá 

tập trung đến năm 2015; huyện Hàm Yên đã hỗ trợ cho 7 Dự án, diện tích 114,8 

ha, kinh phí hỗ trợ 1.317.840.000 đồng. 

Cơ chế chính sách của huyện Hàm Yên: Từ năm 2007 huyện xây dựng và 

thực hiện kế hoạch quảng bá giữ vững Thương hiệu Cam sành Hàm Yên thông 

qua các Hội chợ nông sản hàng hóa trong và ngoài tỉnh. Hàng năm huyện đã 

giành từ 300-400 triệu đồng/năm để thực hiện quảng bá giữ vững thương hiệu. 
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1.8. Đánh giá chung tình hình sản xuất và tiêu thụ cam sành trên địa bàn 

1.8.1. Thuận lợi 

Điều kiện tự nhiên về đất đai, khí hậu ở các xã trong vùng quy hoạch và 

các xã dự kiến đưa vào quy hoạch phù hợp cho cây cam sành sinh trưởng, phát 

triển, người dân có kinh nghiệm, có nguồn nhân lực lao động dồi dào. Đồng thời 

được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp từ tỉnh, huyện để phát triển 

cây cam trên địa bàn. 

1.8.2. Khó khăn, hạn chế 

- Hệ thống đường giao thông bị xuống cấp ảnh hưởng đến vận chuyển, 

lưu thông hàng hóa.  

- Việc tiêu thụ cam còn chịu nhiều áp lực về thị trường, đặc biệt là vào 

thời điểm chính vụ và cuối vụ cam chính. 

- Kết quả phát triển cây cam sành chưa tương xứng với tiềm năng; việc 

trồng cam ở một số nơi còn mang tính tự phát; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất cam sành có mặt còn hạn chế; công tác quản lý cây giống 

chưa chặt chẽ, việc tổ chức sản xuất cây giống đạt chất lượng chưa đáp ứng nhu 

cầu trồng mới. Năng lực đầu tư thâm canh còn hạn chế, năng suất không ổn 

định, chất lượng cam chưa đồng đều. Việc thu hoạch, bảo quản, tiêu thụ cam 

sành còn nhiều bất cập. 

- Tổn thất trong thu hoạch vào thời điểm cuối vụ cao. 

- Việc liên kết giữa nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nông còn hạn chế, 

sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ chưa kết nối theo chuỗi sản phẩm.  

- Sản lượng tiêu thụ tại thị trường miền Trung và miền Nam còn thấp. 

1.8.3. Nguyên nhân 

- Chủ quan: 

+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền, cơ quan chuyên môn có 

mặt chưa chủ động; chưa kịp thời đề xuất điều chỉnh quy hoạch, xây dựng 

phương hướng phát triển cây cam sành phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Chưa kịp 

thời đánh giá việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với cây cam sành và đề xuất 
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ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển cây cam sành để khai thác 

tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong 

việc định hướng, quản lý, hướng dẫn nhân dân có lúc chưa chặt chẽ.   

+ Nguồn kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông còn hạn chế. 

+ Công tác tuyên truyền, tập huấn chưa sâu rộng; quy mô vườn ươm của 

Trung tâm Cây ăn quả huyện Hàm Yên còn nhỏ chưa đáp ứng được nhu cầu về 

giống cho sản xuất trên địa bàn.  

+ Quy mô diện tích, sản lượng cam còn hạn chế, việc kêu gọi đầu tư, liên 

kết hiện nay chưa đủ hấp dẫn để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến, bảo 

quản, bao tiêu sản phẩm cho nông dân trên địa bàn.  

+ Việc quảng bá sản phẩm cam sành tại các tỉnh miền Trung và miền 

Nam chưa sâu, rộng nên việc tiêu thụ sản phẩm tại các thị trường này vào cuối 

vụ giảm nhiều so với đầu vụ. 

- Khách quan: 

+ Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở các xã vùng sản xuất tập trung cao, trình 

độ dân trí không đồng đều, việc tiếp thu, áp dụng tiến bộ kỹ thuật còn hạn chế, 

đầu tư thâm canh thấp.  

+ Cam chín tập trung vào tháng 12 đến tháng 2 năm sau, mùa thu hoạch 

thường có mưa kéo dài, độ ẩm không khí cao làm cho nhiều vườn bị rụng quả 

dẫn đến giảm sản lượng và chất lượng cam quả. 

2. Khả năng phát triển 

2.1. Về đất đai 

Qua rà soát trên bản đồ thổ nhưỡng của huyện Hàm Yên, Chiêm Hoá năm 

2012. Kết quả, tổng diện đất rất thích nghi và đất thích nghi để trồng cam là 

6.816,6 ha tại 15 xã của huyện Hàm Yên và Chiêm Hoá. Trong đó: 

- Diện tích đất đã quy hoạch 2.911,1 ha, diện tích đất chưa quy hoạch 

3.905,5 ha. 

+ Diện tích đã trồng cam là 4.429,9 ha. Trong đó: Diện tích đất đã quy 

hoạch 2.911,1 ha, diện tích đất có cam chưa quy hoạch 1.518,8 ha. 
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+ Diện tích đất có khả năng trồng cam (chưa quy hoạch) 2.386,7 ha. 

2.2. Dự báo thị trường 

- Cơ hội thị trường trong nước có tiềm năng lớn do người Việt Nam có 

thói quen dùng trái cây tươi; ngoài ra người tiêu dùng đang hạn chế sử dụng đối 

với các sản phẩm trái cây của Trung Quốc, đây là cơ hội để cam sành Hàm Yên 

chiếm lĩnh thị trường. 

- Do đặc thù cam sành của các tỉnh miền Nam và các giống cam khác thu 

hoạch chủ yếu vào thời gian từ tháng 2 đến tháng 10 hàng năm, khác với cam 

cam sành miền Bắc thu hoạch vào tháng 12 đến tháng 2 năm sau, đây là cơ hội 

để mở rộng và phát triển thị trường. 

- Năm 2013, một số thương lái tại các tỉnh miền Trung, miền Nam đã xuất 

bán cam Hàm Yên qua đường tiểu ngạch sang Lào và Campuchia. Đây là thị 

trường tiềm năng mà cam sành Hàm Yên cần hướng tới trong những năm tiếp 

theo khi tỉnh có kế hoạch mở rộng diện tích và nâng cao năng suất, sản lượng. 

- Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Giao có dây truyền sản xuất 

nước cam cô đặc công suất 200 tấn quả tươi/ngày. Đây là thị trường tiềm năng, 

là cơ hội liên kết giữa doanh nghiệp và người trồng cam ở địa phương. Hiện 

công ty đang thu mua cam tại các tỉnh để chế biến và không có vùng nguyên 

liệu. 

- Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật trong khâu bảo quản 

như công nghệ bảo quản CAS của Nhật Bản đã mở ra hướng mới và cơ hội cho 

việc xuất khẩu cam ra thị trường nước ngoài và cung cấp sản phẩm cam an toàn 

quanh năm phục vụ thị trường trong nước.  

2.3. Khả năng sản xuất và cung ứng giống 

Qua phân tích, khả năng, năng lực để sản xuất và cung ứng giống cam 

sạch bệnh của các vườn ươm, đến năm 2020 có thể cung ứng giống cam sạch 

bệnh để trồng mới 1.100 ha. 

 

Phần thứ hai 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY CAM 

SÀNH GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 
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I. Mục tiêu  

1. Mục tiêu chung 

Giữ vững thương hiệu cam sành Hàm Yên; khai thác tiềm năng thế mạnh 

về đất đai, khí hậu, phát triển vùng cam sành với quy mô phù hợp, đẩy mạnh 

ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm cam sành, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người trồng cam, góp 

phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn 

mới ở địa phương.  

2. Mục tiêu cụ thể 

- Quy hoạch bổ sung trên 3.906 ha để hình thành vùng sản xuất cam sành 

của tỉnh với quy mô diện tích trên 6.800 ha. 

- Phát triển diện tích cam sành toàn vùng đến năm 2020 đạt trên 5.000 ha, 

trong đó trồng mới 1.100 ha. Nâng năng suất bình quân đạt trên 150 tạ/ha, sản 

lượng đạt trên 65.000 tấn; giá trị đạt trên 1.300 tỷ đồng. 

- Đầu tư thâm canh 3.500 ha, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

Gìn giữ và phát huy thương hiệu Cam sành Hàm Yên. 

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, gắn kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ổn 

định với các siêu thị trong và ngoài tỉnh, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu đạt 

khoảng 30% sản lượng cam.  

(có biểu chi tiết 08, 09, 10,11 kèm theo) 

II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. 

1. Về quy hoạch  

Căn cứ vào quy hoạch vùng sản xuất cam đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt năm 2009, kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất và bản đồ thổ 

nhưỡng để xác định diện tích đất thích nghi có thể trồng cam huyện Hàm Yên, 

Chiêm Hoá đến năm 2020 và thực hiện mục tiêu lâu dài phát triển vùng sản xuất 

cam sau năm 2020: 

Quy hoạch bổ sung 3.906 ha, trong đó: Diện tích đã trồng cam 1.519 ha, 

diện tích có khả năng trồng cam 2.387 ha, tập trung tại 15 xã, thị trấn của 2 
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huyện Hàm Yên và Chiêm Hoá (gồm: Yên Thuận, Bạch Xa, Minh Khương, 

Minh Dân, Phù Lưu, Tân Thành, Yên Lâm, Yên Phú, thị tấn Tân Yên, Minh 

Hương, Nhân Mục, Bằng Cốc, Thái Sơn, huyện Hàm Yên; xã Trung Hà, Hà 

Lang huyện Chiêm Hóa), đưa tổng diện tích được quy hoạch trồng cam toàn 

vùng trên 6.800 ha.  

Quy hoạch địa điểm vườn sản xuất giống sạch bệnh, đáp ứng đủ nhu cầu 

trồng mới theo kế hoạch Đề án với số lượng 03 vườn trong đó 02 vườn thuộc 

Trung tâm Cây ăn quả huyện Hàm Yên, 01 vườn thực hiện theo chính sách xã 

hội hoá. Căn cứ theo nhu cầu trồng mới hàng năm, năng lực khai thác mắt ghép 

thực tế và khả năng cung ứng giống của các vườn ươm giống trong và ngoài 

tỉnh, để quy hoạch quy mô vườn ươm cho phù hợp và đảm bảo lượng giống cho 

diện tích trồng cam, đến năm 2016 đáp ứng được cây giống trồng trên 120 ha 

tiến tới mở rộng, nâng công suất sản xuất cây giống đến năm 2020 đủ giống 

trồng được trên 260 ha/năm và đáp ứng nhu cầu giống mới thay thế giống cũ 

trồng bằng cành chiết. 

Quy hoạch xây dựng chợ đầu mối cam tại xã Tân Thành với diện tích trên 

2 ha để mời gọi các doanh nghiệp, cá nhân đến đầu tư xây dựng kho bảo quản, 

nhà sơ chế phân loại, đóng gói và vận chuyển cam đi tiêu thụ.  

2. Về đất đai  

- Tổng diện tích cam hiện có và diện tích đất rà soát có khả năng trồng 

cam tại 02 huyện 6.816,6 ha, trong đó: Diện tích đất đã trồng cam là 4.429,9 ha 

(diện tích đã quy hoạch 2.911,1 ha, diện tích chưa quy hoạch 1.518,8 ha); diện 

tích đất có khả năng trồng cam chưa quy hoạch 2.386,7 ha (diện tích đất cây lâm 

nghiệp 1.793,3 ha; diện tích đất trồng cây lâu năm 593,4 ha).  

Đối với diện tích 3.906ha: Tiến hành rà soát, khoanh vùng, phân loại hiện 

trạng cây trồng; phân tích thành phần lý, hoá đất, phân loại đất thích hợp; đánh 

giá điều kiện khí hậu, nguồn nước tự nhiên, hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất 

nông nghiệp. Trên cơ sở kết quả phân tích đánh giá, phân loại đất, đề xuất đưa 

vào quy hoạch đất trồng cam những diện tích đất có đủ điều kiện về tự nhiên, xã 

hội và bảo đảm theo quy định của pháp luật. 
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- Chuyển đổi mục đích sử dụng 3.312,1 ha đất lâm nghiệp, trong đó: diện 

tích đất đã trồng cam 1.518,8 ha, đất có khả năng trồng cam 1.793,3 ha. 

- Sau quy hoạch vùng sản xuất cam tập trung, thực hiện chuyển mục đích 

sử dụng đất lâm nghiệp sang đất trồng cây ăn quả, đề xuất thu hồi hoặc giao lại 

đất lâm nghiệp của các công ty Lâm nghiệp, Trạm Thực nghiệm đã đựơc quy 

hoạch sang đất trồng cây ăn quả để tổ chức trồng cam. 

- Thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng đất của các tổ chức, cá nhân để xây 

dựng chợ đầu mối cam, vườn sản xuất giống, nhà bảo quản cam, và các công 

trình phụ trợ khác (nếu có). 

- Căn cứ vào các quy hoạch đã và đang thực hiện, điều chỉnh các quy 

hoạch có liên quan cho phù hợp với quy hoạch vùng sản xuất cam. 

- Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn bộ diện tích được quy hoạch 

để trồng cam; khuyến khích nhân dân chuyển đổi những diện tích trồng màu có 

hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cam; khuyến khích dồn điền đổi thửa, tích tụ 

đất trồng cam theo quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức quản lý, giám sát 

việc sử dụng đất đúng mục đích, đúng đối tượng.  

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh 

thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đầu tư trồng cam, sản xuất giống 

cam; xây dựng nhà xưởng, kho bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cam. 

3. Về giống  

3.1. Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giống 

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất giống bằng phương 

pháp vi ghép đỉnh sinh trưởng tạo cây sạch bệnh, để sản xuất cây giống sạch 

bệnh trong nhà lưới, hạn chế bệnh Greening và Tristeza trên cây cam.  

3.2. Theo dõi, đánh giá giống 

- Tiếp tục theo dõi, đánh giá sinh trưởng, phát triển của giống cam sạch 

bệnh trồng trên đất chu kỳ II (đất đã trồng cam chu kỳ I nay tiếp tục trồng lại 

cây cam) về khả năng chống chịu sâu bệnh, đặc biệt bệnh Greening và Tristeza 

để có định hướng phát triển cho phù hợp. 
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- Theo dõi, đánh giá sinh trưởng, phát triển, khả năng thích ứng của các 

giống cam: Chanh, Xã Đoài, Valencia đã trồng trên địa bàn để tham mưu, đề 

xuất về phát triển cơ cấu giống cho phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu 

thị trường.  

- Tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn ra các cây đầu dòng có năng xuất cao, 

chất lượng tốt để tạo cây sạch bệnh, đưa vào nhân giống phục vụ phát triển vùng 

cam cho giai đoạn sau năm 2020.   

3.3. Quản lý chất lượng giống 

3.3.1. Đối với Trung tâm Cây ăn quả huyện Hàm Yên 

Là đầu mối để phân bổ kế hoạch sản xuất giống hàng năm đối với các 

vườn sản xuất giống cam sạch bệnh đáp ứng nhu cầu về giống để thực hiện Đề 

án: 

- Phân bổ kế hoạch sản xuất giống và cung ứng mắt ghép từ cây sạch bệnh 

cho vườn sản xuất giống xã hội hoá trên địa bàn.  

- Xây dựng phương án, hợp đồng liên kết sản xuất giống với các vườn sản 

xuất giống xã hội hoá trên địa bàn, các Viện, Trường... có khả năng sản xuất và 

cung ứng giống cam sạch bệnh đảm bảo đủ giống theo kế hoạch trồng mới và 

cung ứng cho các hộ để thay thế giống cũ, giống trồng bằng cành chiết sang 

trồng bằng giống cam ghép sạch bệnh.  

- Tổ chức sản xuất cây giống theo kế hoạch; xây dựng đơn giá cây giống 

chung cho toàn vùng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3.3.2. Đối với công tác quản lý nhà nước 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ trồng cam loại bỏ 

giống cũ, những vườn cam già cỗi và vườn cam bị nhiễm bệnh, trồng thay thế 

bằng giống cam ghép sạch bệnh. 

- Thực hiện công tác nghiệm thu vườn sản xuất giống theo quy định của 

pháp luật. 

- Thực hiện công tác thanh, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với việc sản 

xuất, buôn bán giống cam trên địa bàn huyện Hàm Yên, Chiêm Hoá; xử lý 
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nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp buôn bán cây giống không 

đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng. 

3.4. Sản xuất giống 

Đối với Trung tâm Cây ăn quả: Củng cố và mở rộng diện tích nhà lưới để 

sản xuất giống đảm bảo nhu cầu cho trồng mới đảm bảo chất lượng. 

- Năm 2014: Để đáp ứng giống cho trồng mới các năm tiếp theo, Trung 

tâm Cây ăn quả hoàn thành xây dựng mới 1.000 m
2
 nhà lưới (01 nhà lưới diện 

tích 200m
2
 trồng cây khai thác mắt ghép; 04 nhà lưới diện tích 800 m

2
 để sản 

xuất cây giống).  

- Năm 2015: Trung tâm Cây ăn quả Hàm Yên tổ chức sản xuất trên diện 

tích nhà lưới hiện có đảm bảo cung ứng 25.000 cây giống phục vụ trồng mới 50 

ha.  

- Từ năm 2016 đến năm 2018 cung ứng 50.000 cây giống/năm; từ năm 

2019 trở đi đảm bảo cung ứng 70.000 cây giống/năm theo kế hoạch trồng mới. 

Thực hiện xã hội hóa xây dựng 01 vườn ươm có quy mô 1.000 m
2
 để từ 

năm 2017 cung ứng được 20.000 cây giống phục vụ trồng 40 ha; từ năm 2018 

cung ứng được 40.000 cây giống phục vụ trồng 80 ha. 

Trung tâm Cây ăn quả Hàm Yên hợp đồng với các Viện, Trường: Từ năm 

2015 hàng năm sản xuất cung ứng 20.000 cây giống để phục vụ trồng mới 50 ha. 

(có biểu chi tiết 12, 13 kèm theo) 

4.  Về sản xuất   

4.1. Trồng mới, trồng lại 

- Chỉ sử dụng giống cam sành sạch bệnh do Trung tâm cây ăn quả huyện 

Hàm Yên và các cơ sở sản xuất giống có đủ tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật và 

được cấp phép cung ứng. Không sử dụng các giống cây do người dân tự nhân 

giống bằng biện pháp chiết ghép mà không qua tuyển chọn để trồng mới, trồng 

lại trong vùng quy hoạch phát triển cây cam sành.  

- Áp dụng quy trình trồng mới, trồng lại theo kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt 

đối với những diện tích cam trồng trên đất chu kỳ I áp dụng trồng dầy, quản lý 
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tán thâm canh cao để nhanh thu hồi vốn; khuyến cáo trồng cam xen ổi để xua 

đuổi rầy chổng cánh hạn chế bệnh Greening. 

4.2. Chăm sóc cam  

- Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân tích thành phần lý hoá của đất để xây 

dựng hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cam cho phù hợp với nhu cầu của cây; xây 

dựng và thực hiện các mô hình trồng, chăm sóc cam theo quy trình sản xuất 

nông nghiệp tốt VietGap, tổng kết, đánh giá, tuyên truyền nhân rộng mô hình 

trong toàn vùng.   

- Căn cứ theo tuổi cây, đất đai và sản lượng thu hoạch hàng năm để xác 

định lượng phân bón cho phù hợp. Những vườn cam có độ dốc cao phải trồng 

xen các cây che phủ đất để hạn chế xói mòn rửa trôi, trên đỉnh đồi núi cần giữ 

rừng để giữ độ ẩm cho đất trồng cam. 

- Những diện tích cam hiện có đang phát triển tốt, hướng dẫn nhân dân 

đầu tư thâm canh áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng, mẫu mã 

sản phẩm kéo dài chu kỳ kinh tế. Đối với diện tích cam sành từ 1-7 năm tuổi cần 

tập trung chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, cắt tỉa tạo hình, khung tán cho 

vườn cam để cho thu hoạch có năng suất cao. Đối với diện tích cam 8 tuổi trở 

lên tập trung thâm canh cao để đạt năng suất trên 150 tạ/ha. 

- Công tác bảo vệ thực vật: Hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, 

khuyến khích áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM và sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, nhằm hạn chế ảnh hưởng tới môi 

trường, sức khoẻ cộng đồng và đảm bảo chất lượng cam. Thực hiện tốt việc thu 

gom, tiêu huỷ vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo đúng quy định. 

4.3. Thu hái, bảo quản, chế biến 

Thường xuyên mở các lớp tập huấn, hướng dẫn cho người dân trong vùng 

về kỹ thuật thu hái, bảo quản và chế biến cam: 

- Đối với thu hái cam: Hướng dẫn các biện pháp thu hái cam đảm bảo 

theo đúng kỹ thuật, thời vụ nhằm giảm tỉ lệ dập nát, ảnh hưởng đến năng suất, 

chất lượng sản phẩm và ảnh hưởng đến sản lượng cam của năm sau.  
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- Đối với bảo quản cam: Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các biện pháp 

bảo quản cam, khuyến khích biện pháp bảo quản cam truyền thống tại vườn, tại 

hộ và đầu tư xây dựng kho lạnh. Nghiêm cấm dùng bảo quản bằng hoá chất, đặc 

biệt là sử dụng hoá chất công nghiệp không rõ nguồn gốc xuất xứ.  

- Phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển vùng, Bộ Khoa học- Công 

nghệ xây dựng dự án bảo quản cam công nghệ cao CAS, hoạt động theo nguyên 

lý kết hợp đông lạnh nhanh với từ trường do Nhật chuyển giao để phục vụ xuất 

khẩu cam sang thị trường Nhật, Mỹ, Châu Âu.    

- Đối với chế biến cam: Xây dựng dự án kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng 

nhà máy chế biến cam trên địa bàn tỉnh. 

4.4. Quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm cam  

- Sử dụng giống cam sạch bệnh do trung tâm cây ăn quả huyện Hàm Yên 

và các cơ sở sản xuất. 

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến như bón phân theo nhu cầu của 

cây trồng, bổ xung các nguyên tố đa, vi lượng bị thiếu hụt theo từng giai đoạn 

sinh trưởng, phát triển của cây..., kết hợp với tỉa cành vô hiệu tạo độ thông 

thoáng cho vườn cam, tưới nước giữ ẩm ở những vườn cam có đủ điều kiện, 

thực hiện đồng bộ trên các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM, tuyên 

truyền nhân rộng mô hình sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt 

VietGap. 

5. Về thực hiện các đề tài khoa học 

- Thực hiện đề tài khoa học công nghệ để tạo giống cam sành có chất 

lượng tốt, quả ít hạt hoặc không hạt, độ Brix cao, chống chịu tốt với bệnh 

Greening và Tristeza và bảo tồn nguồn gen quý. 

- Thực hiện đề tài nghiên cứu, ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật trong 

chăm sóc, thâm canh tạo ra sản phẩm cam sành năng suất cao; có tỷ lệ hạt/quả 

thấp, độ ngọt cao, mẫu mã đẹp. Ứng dụng khoa học công nghệ trong thu hái, bảo 

quản cam quả gắn với chế biến. 

- Thực hiện dự án thử nghiệm bảo quản cam theo công nghệ cao CAS, 

của  Nhật Bản.  
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6. Xây dựng các mô hình trang trại trồng trọt 

- Gắn với du lịch dịch vụ: Lựa chọn một số trang trại trồng và thâm canh 

cây cam sành điển hình (có năng suất, chất lượng, giá trị lợi nhuận cao áp dụng 

sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGAP), xây dựng thành 

mô hình điểm tổ chức cho hộ nông dân đến học tập, thực hành và kết hợp phát 

triển du lịch sinh thái nhà vườn, tạo thêm thu nhập từ dịch vụ du lịch sinh thái.  

- Gắn với chăn nuôi và xen canh cây trồng khác: Xây dựng mô hình trồng 

cam gắn với chăn nuôi tiểu gia súc, gia cầm, thuỷ cầm, thuỷ sản, tuyên truyền 

nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả, thu nhập cao. 

7. Về nguồn nhân lực 

- Bổ sung thêm 04 biên chế chuyên môn về trồng trọt, bảo vệ thực vật cho 

Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Hàm Yên để thực hiện hướng 

dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây cam cho nông dân. 

- Kiện toàn tổ chức của Trung tâm Cây ăn quả Hàm Yên, bổ sung thêm 02 

biên chế kỹ thuật cho Trung tâm Cây ăn quả. Căn cứ kế hoạch sản xuất hàng 

năm, Trung tâm ký hợp đồng lao động kỹ thuật để đảm bảo sản xuất giống hoàn 

thành kế hoạch.    

- Hướng dẫn Hội cam sành nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút phát 

triển hội viên để phát triển cây cam sành theo quy hoạch, kế hoạch, định hướng, 

tránh việc phát triển tự phát. 

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn về cây ăn quả cho 25 cán bộ kỹ 

thuật là cán bộ Trung tâm Cây ăn quả huyện Hàm Yên, cán bộ Trạm Khuyến 

nông, Bảo vệ thực vật huyện tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu Cây ăn quả để 

làm nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản 

cam sành. 

- Phối hợp với các Viện, Trung tâm nghiên cứu về cây ăn quả đào tạo 40 

nông dân điển hình, tiên tiến có khả năng đầu tư ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật 

mới vào sản xuất để truyền đạt kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật tiến bộ cho các 

hộ khác làm theo. 
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- Tập huấn cho 4.000 hộ về trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cam, 

những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho nông dân tại các xã trong vùng quy 

hoạch.  

- Lồng ghép các chương trình, dự án đào tạo, tập huấn cho nông dân; đào 

tạo các chủ trang trại vừa có kiến thức về kỹ thuật trồng trọt, vừa có kiến thức về 

quản lý trang trại. 

- Kiện toàn tổ chức , phát huy vai trò Hội cam sành , nâng cao chất lượng 

hoạt động, thu hút phát triển hội viên để phát triển cây cam sành theo quy hoạch, 

phát huy được vai trò là cầu nối giữa người trồng cam với doanh nghiệp tiêu thụ; 

với cấp ủy, chính quyền địa phương; bảo vệ quyền , lợi ích chính đáng của hội 

viên; định hướng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước; tuyên truyền, phổ biến 

và khuyến khích các thành viên áp dụng tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất ; đề 

ra phương thức liên kết và hợp tác sản xuất , tiêu thụ sản phẩm , tham mưu đề 

xuất các giải pháp giảm bớt khâu trung gian trong thu mua ; đề xuất các cơ chế, 

chính sách, giải pháp nhằm phát triển sản xuất và tiêu thụ cam bền vững. 

8. Về xúc tiến thương mại 

8.1. Về tiếp thị, quảng bá  

- Tham gia các sự kiện để giới thiệu, quảng bá thương hiệu cam sành Hàm 

Yên tại tỉnh như hội chợ, lễ hội, trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản của địa 

phương; tổ chức hội thảo, hội nghị khách hàng với các tư thương trong và ngoài 

tỉnh, các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả; tham gia hội chợ, tuyên truyền, quảng 

bá, nâng cao khả năng nhận biết của người tiêu dùng về sản phẩm tại các tỉnh 

phía Nam.  

Chủ động quảng bá, giới thiệu sản phẩm ngay tại các chợ đầu mối nông 

sản; tham gia các hội chợ về cây ăn quả do Bộ Nông nghiệp và PTNT hoặc tại 

các tỉnh tổ chức; tham gia vào hệ thống phân phối tại các tỉnh, thành phố lớn để 

giới thiệu, quảng bá thương hiệu cam sành Hàm Yên và giới thiệu, quảng bá 

thương hiệu  ra nước ngoài bằng nhiều thứ tiếng qua mạng Internet. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc tạo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm trong các 

Siêu thị. 
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 Đưa sản phẩm cam sành lên sàn giao dịch điện tử của Sở Công Thương 

Tuyên Quang để quảng bá và kết nối tiêu thụ cam với các tỉnh, thành phố trong 

nước. 

 8.2. Đầu tư nguồn lực cho xúc tiến thương mại 

- Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực xúc tiến thương mại cho cán bộ 

làm công tác xúc tiến thương mại, tập huấn, hỗ trợ kỹ năng tiếp thị, bán hàng 

cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, các chủ trang trại cam...   

- Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho công tác xúc thương mại đối với sản 

phẩm cam sành, đặc biệt là xuất khẩu.  

- Đẩy mạnh công tác phối hợp trong hoạt động xúc tiến thương mại: Thiết 

lập mối quan hệ mật thiết với các cơ quan xúc tiến thương mại Trung ương, các 

tỉnh bạn để tranh thủ sự hỗ trợ , đồng thời học tập kinh nghiệm và mở ra các cơ 

hội hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại. 

- Thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư trang bị kỹ thuật cho các tổ chức, cá 

nhân đầu tư cơ sở chế biến, kho bảo quản; đồng thời xây dựng hệ thống thông 

tin cập nhật, dự báo thị trường, biến động giá cả thị trường trong và ngoài nước 

để thông tin cho nhân dân chủ động thu hái với số lượng và giá bán hợp lý. 

8.3. Tiêu thụ 

- Xây dựng kênh bán hàng tại các chợ đầu mối, Trung tâm thương mại, 

siêu thị các tỉnh, thành phố; tổ chức đưa sản phẩm cam tham gia sàn giao dịch 

hoa quả ở một số thành phố lớn; quảng bá thương hiệu gắn với xây dựng kênh 

bán hàng qua mạng nhằm thu hút khách hàng trong và ngoài nước.  

- Vận động nông dân liên kết thành lập các Tổ hợp tác, Hợp tác xã để tăng 

cường năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh . Trên cơ sở đó sẽ tạo điều kiện 

tốt nhất để doanh nghiệp tiêu thụ gắn với vùng sản xuất theo hướng ký kết hợp 

đồng tiêu thụ sản phẩm. 

- Tăng cường các hình thức liên doanh, liên kết, mời gọi các doanh 

nghiệp, các nhà đầu tư vào phát triển sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản 

phẩm trong nước và xuất khẩu. 
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9. Về chính sách: (Thực hiện theo Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2014; Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh). 

9.1. Hỗ trợ trồng mới, trồng lại  

- Diện tích trồng mới, trồng lại giai đoạn 2015 - 2020 dự kiến trồng 1.100 

ha. 

- Định mức cho vay 30 triệu đồng/ha, mức vay có hỗ trợ lãi suất 01 lần tối 

đa 50 triệu đồng/hộ; thời gian vay tối đa 60 tháng (05 năm). Nhà nước hỗ trợ lãi 

suất trong 3 năm đầu, cụ thể: đối tượng là hộ nghèo được hỗ trợ 100% lãi suất; 

đối với hộ cận nghèo được hỗ trợ 70% lãi suất; đối với hộ khác được hỗ trợ 50% 

lãi suất. 

- Điều kiện vay vốn: Cá nhân, hộ gia đình (gọi chung là hộ), trồng cam 

sành trên diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đất 

sử dụng ổn định, lâu dài không có tranh chấp được cấp có thẩm quyền xác nhận 

hoặc đất được giao, được thuê thuộc vùng quy hoạch theo đề án phát triển cây 

cam sành được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sử dụng giống cam sành bảo đảm 

chất lượng, sạch bệnh, do Trung tâm cây ăn quả huyện Hàm Yên và các cơ sở 

sản xuất giống đáp ứng đủ tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật và được cấp phép cung 

ứng. Hộ có diện tích trồng cam sành ≥ 1.000m
2
. 

9.2. Hỗ trợ chăm sóc cam kinh doanh  

- Diện tích chăm sóc cam giai đoạn 2015 - 2020 dự kiến trên 3.500 ha. 

- Định mức cho vay 25 triệu đồng/ha, mức vay có hỗ trợ lãi suất 01 lần tối 

đa 50 triệu đồng/hộ; thời gian vay tối đa 12 tháng (01 năm). Nhà nước hỗ trợ 

100% lãi suất cho đối tượng là hộ nghèo; 70% lãi suất cho đối tượng là hộ cận 

nghèo; 50% lãi suất cho các hộ thuộc đối tượng khác. 

9.3. Chính sách hỗ trợ cho các trang trại trồng cam 

Các trang trại trồng cam đủ điều kiện được công nhận là kinh tế trang trại, 

ngoài được hưởng các chính sách của nhà nước, của tỉnh theo quy định, còn 

được hưởng chính sách ưu tiên về khuyến nông, khoa học kỹ thuật và chính sách 

về tín dụng như sau:  
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- Chủ trang trại được vay vốn có hỗ trợ lãi suất 01 lần mức tối đa 500,0 

triệu đồng/trang trại để đầu tư vào sản xuất kinh doanh. 

- Mức hỗ trợ lãi suất tiền vay: Hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay. 

- Thời gian vay tối đa 60 tháng (5 năm). Thời gian được hỗ trợ lãi suất 

tiền vay theo thời gian vay vốn nhưng tối đa không quá 36 tháng (3 năm). 

9.4. Hỗ trợ kinh phí cấp chứng nhận VietGAP 

- Điều kiện được hỗ trợ: Nhóm hộ có diện tích ≥ 10 ha; hộ gia đình có 

diện tích ≥ 03 ha. Diện tích thực hiện liền vùng hoặc liền khoảnh. 

- Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 01 lần kinh phí tổ chức đánh giá và cấp chứng nhận 

sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGAP. Mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/chứng 

nhận. 

9.5. Hỗ trợ xây dựng nhà lưới cho Trung tâm cây ăn quả Hàm Yên: diện 

tích: 1.000 m
2
 (4 nhà sản xuất cây giống, 01 nhà chăm sóc cây mẹ). Dự kiến 

kinh phí hỗ trợ tối đa 2.500 triệu đồng. 

9.6. Hỗ trợ xã hội hóa vườn ươm: Hỗ trợ lãi suất tiền vay để khuyến khích 

các tổ chức, hộ gia đình đầu tư xây dựng sản xuất giống cam sạch bệnh. Dự kiến 

quy mô hỗ trợ xây dựng: 1.000 m
2
 vườn ươm. Mức cho vay có hỗ trợ lãi suất 01 

lần định mức 2 triệu đồng/m
2
 nhà lưới; thời gian vay tối đa 60 tháng (05 năm).  

Hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay; thời gian được hỗ trợ lãi suất tiền vay tối đa 

36 tháng (03 năm). 

9.7. Hỗ trợ xây dựng kho bảo quản cam quả  

Tổ chức, hộ gia đình đầu tư xây dựng kho lạnh bảo quản cam quả theo 

đúng thiết kế tiêu chuẩn cơ sở trên địa bàn huyện thuộc đề án phát triển cây cam 

sành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến quy mô hỗ trợ xây dựng 1.300 

m
3
: 

Mức cho vay có hỗ trợ lãi suất 01 lần, định mức cho vay 1,5 triệu đồng/m
3
  

kho lạnh; thời gian vay tối đa 60 tháng (05 năm). Hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay; 

thời gian hỗ trợ lãi suất tiền vay theo thời gian vay vốn nhưng không quá 36 

tháng (03 năm). 
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(có biểu chi tiết 14 kèm theo) 

9.8. Triển khai, tổ chức thực hiện cơ chế chính sách 

Uỷ ban nhân dân Huyện Hàm Yên, Chiêm Hoá thông báo cho toàn thể 

nhân dân trên địa bàn về nội dung chính sách cho vay có hỗ trợ lãi suất của tỉnh 

và thực hiện việc đăng ký cho vay có hỗ trợ lãi suất theo hướng dẫn liên ngành 

của tỉnh. 

10. Về công tác quản lý giữ vững thương hiệu Cam sành Hàm Yên  

10.1. Công tác tuyên truyền 

Lồng ghép các chương trình, dự án tăng cường công tác tuyên truyền, 

hướng dẫn cho nông dân áp dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật mới để duy 

trì, giữ vững thương hiệu, bằng nhiều hình thức như: Xây dựng chuyên đề trên 

truyền hình, tập huấn nông dân, phát tờ rơi, xây dựng mô hình điểm về sản xuất 

cam an toàn.  

10.2. Về tổ chức sản xuất: Triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ 

thuật mới vào trồng và chăm sóc cam nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, cải thiện 

mẫu mã sản phẩm; xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình theo quy trình 

thực hành nông nghiệp tốt VietGap, từ đó tuyên truyền hiệu quả của mô hình để 

nhân dân làm theo.  

10.3. Công tác thanh tra, kiểm tra  

- Hàng năm xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc buôn bán, sử dụng 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về 

buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, hàng kém chất lượng, không rõ 

nguồn gốc... tăng cường hướng dẫn nhân dân quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật đảm bảo theo nguyên tắc 4 đúng. 

- Kiểm tra chặt chẽ việc cung ứng giống cam trên địa bàn, kịp thời xử lý, 

ngăn chặn việc buôn bán giống không rõ nguồn gốc làm tăng nguy cơ dịch hại 

cho vùng sản xuất cam. 

- Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm việc bảo quản 

cam bằng hoá chất vào thời điểm thu hoạch cam. 

10.4. Quản lý logo, tem, nhãn mác, bao bì 
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- Vào vụ thu hoạch thường xuyên tổ chức kiểm tra việc cấp và sử dụng 

tem, bao bì thương hiệu Cam sành Hàm Yên, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi 

sử dụng tem không đúng đối tượng, hành vi phát tán tem sang các tỉnh khác để 

sử dụng. 

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra Hội Cam sành Hàm Yên trong việc 

quản lý logo, nhãn hiệu cam sành Hàm Yên; thực hiện nghiêm việc dán tem, 

nhãn hiệu hàng hoá đối với những sản phẩm đạt tiêu chuẩn đã đăng ký. 

- Phối hợp chặt chẽ với các siêu thị trong việc quản lý sản phẩm dùng 

nhãn hiệu cam sành Hàm Yên đưa vào siêu thị.  

11. Về xây dựng cơ sở hạ tầng 

- Xây dựng chợ đầu mối cam tại xã Tân Thành, để thu mua, phân loại 

cam, quy mô dự kiến khoảng 02 ha. 

- Lồng ghép các chương trình, dự án để nâng cấp hệ thống đường giao 

thông; tiếp tục thực hiện bê tông hoá đường giao thông nông thôn đến vùng 

trồng cam theo cơ chế chính sách tỉnh đã ban hành.  

- Rà soát, củng cố, cải tạo các công trình thuỷ lợi, các nguồn nước tự 

nhiên trong vùng để đề xuất xây dựng mô hình tưới, đặc biệt là áp dụng biện 

pháp tưới  tiết kiệm nước cho cam; ưu tiên những vùng, những hộ có điều kiện 

đầu tư thâm canh cao.   

- Thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 

14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất 

trong nông nghiệp, để hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình xây dựng các công 

trình tưới tiết kiệm nước, mua máy kéo, động cơ Diezen sử dụng trong việc vận 

chuyển cam. 

III. Nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án  

Tổng nhu cầu vốn đầu tƣ thực hiện Đề án: 148.995 triệu đồng, trong 

đó:  

1. Nguồn theo chính sách hỗ trợ tỉnh: 13.695 triệu đồng 

Hỗ trợ lãi suất vốn vay thâm canh cây cam sành: Kinh phí 92.424 triệu 

đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất 4.924 triệu đồng. 
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Hỗ trợ trồng mới, trồng lại: Kinh phí 39.551 triệu đồng, ngân sách tỉnh hỗ 

trợ lãi suất 6.551 triệu đồng. 

Hỗ trợ lãi suất tiền vay để xây dựng 01 cơ sở sản xuất giống cây ăn quả, 

ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất vốn vay 360 triệu đồng. 

Hỗ trợ lãi suất tiền vay xây dựng kho bảo quản cam quả: Ngân sách tỉnh 

hỗ trợ lãi suất vốn vay 360 triệu đồng. 

Chứng nhận VietGAP cho vùng sản xuất cây cam sành: Kinh phí 1.500 

triệu đồng. 

2. Nguồn sự nghiệp khoa học: 4.500 triệu đồng 

Xây dựng và tổ chức thực hiện 02 đề tài nghiên cứu, ứng dụng một số 

biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo ra sản phẩm cam sành năng suất 

cao; có tỷ lệ hạt/quả thấp, độ Brix cao, mẫu mã đẹp. Nhu cầu kinh phí 1.500 

triệu đồng. 

Đề xuất thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp bộ để tạo giống cam 

sành có chất lượng tốt, quả ít hạt hoặc không hạt, độ Brix cao, chống chịu tốt với 

bệnh Greening và Tristeza và bảo tồn nguồn gen quý. Kinh phí 3.000 triệu đồng, 

chi từ nguồn sự nghiệp khoa học. 

Thực hiện dự án khảo nghiệm bảo quản cam theo công nghệ cao CAS, 

của  Nhật Bản. Kinh phí 2.000 triệu đồng. 

3. Quy hoạch và xây dựng cơ bản: 6.000 triệu đồng  

Xây dựng cơ sở sản xuất giống cây ăn quả của huyện: Kinh phí 2.500 

triệu đồng, chi từ nguồn ngân sách tỉnh. 

Quy hoạch bổ sung phát triển cây cam sành: Kinh phí 500 triệu đồng, chi 

từ nguồn ngân sách tỉnh. 

Xây dựng chợ đầu mối: Kinh phí 3.000 triệu đồng, chi từ nguồn xây dựng 

cơ bản ngân sách tỉnh. 

4. Nguồn ngân sách huyện: 1.500 triệu đồng 

Quảng bá, xúc tiến thương mại và giới thiệu sản phẩm phục vụ xuất khẩu: 

Kinh phí 1.500 triệu đồng. 
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5. Nguồn dân đóng góp: 120.500 triệu đồng 

6. Nguồn kinh phí khác: 800 triệu đồng. 

(chi tiết theo biểu 15 đính kèm) 

IV. Hiệu quả của Đề án 

1. Hiệu quả kinh tế 

Duy trì và phát huy được sản phẩm đặc sản lợi thế của địa phương. Nâng 

giá trị sản xuất cam toàn vùng năm 2013 từ 340 tỷ đồng lên trên 1.300 tỷ đồng 

vào năm 2020. 

2. Hiệu quả xã hội, môi trường 

- Khi Đề án được thực hiện, hàng năm giải quyết việc làm cho trên 20.000 

lao động, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng 

của địa phương.  

- Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, góp phần cải thiện 

môi trường sinh thái, sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo an 

toàn thực phẩm vì lợi ích chung của người sản xuất và người tiêu dùng. 

 

Phần thứ ba 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện: Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2014 đến 

2020.  

2. Địa điểm thực hiện: Tại 15 xã gồm: Yên Thuận, Bạch Xa, Minh 

Khương, Minh Dân, Phù Lưu, Tân Thành, Minh Hương, Yên Lâm, Yên Phú, thị 

trấn Tân Yên, Nhân Mục, Bằng Cốc, Thái Sơn, huyện Hàm Yên và xã Hà Lang, 

Trung Hà, huyện Chiêm Hoá. 

3. Phân công trách nhiệm 

3.1. Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên, Chiêm Hoá  

- Công khai, công bố quy hoạch và Đề án sản xuất cam đến mọi người 

dân. 



 31 

- Thành lập Ban chỉ đạo Đề án phát triển vùng sản xuất cam cấp huyện, 

cấp xã, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên, đảm bảo hoàn thành Đề 

án theo đúng tiến độ. 

- Xây dựng kế hoạch trồng mới, nhu cầu sử dụng giống chi tiết đến từng 

thôn, bản; kế hoạch xúc tiến thương mại hàng năm. Kiểm tra, đôn đốc các xã, thị 

trấn, các đơn vị tổ chức sản xuất theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau quy hoạch được 

phê duyệt. 

- Tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp, quản lý chặt chẽ việc 

cung ứng, buôn bán giống cam trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi, 

đánh giá sinh trưởng và phát triển cây cam trồng chu kỳ II trên diện tích đất đã 

trồng cam chu kỳ I.  

- Chỉ đạo Trung tâm cây ăn quả thực hiện củng cố, tổ chức sản xuất giống 

ngay trong năm 2014. 

- Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên thực hiện việc thông báo, lựa chọn tổ 

chức, cá nhân đăng ký thực hiện xây dựng vườn sản xuất giống xã hội hoá ngay 

trong năm 2014. 

- Chỉ đạo các xã thuộc vùng quy hoạch thực hiện bê tông hoá đường giao 

thông nông thôn đến khu vực tập kết cam. 

- Chỉ đạo Trung tâm cây ăn quả, Trạm Khuyến nông hướng dẫn nhân dân 

trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản cam đúng quy trình kỹ thuật.  

- Kiện toàn tổ chức Hội Cam sành Hàm Yên và chỉ đạo Hội thực hiện 

công tác quản lý để giữ vững thương hiệu. 

- Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên chỉ đạo Trung tâm Cây ăn quả huyện 

xây dựng Dự án đầu tư mở rộng vườn ươm để nâng cao năng lực sản xuất đạt 

quy mô 60.000 cây giống/năm trình các đơn vị có liên quan thẩm định, trình Uỷ 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hàng năm xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất 

cây giống sạch bệnh; hợp đồng, liên kết sản xuất giống cam với các vườn sản 

xuất giống xã hội hoá, các Viện, Trường... để sản xuất, cung ứng giống cây cam 
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sạch bệnh bảo đảm nhu cầu giống trồng mới, trồng lại của các xã trong vùng quy 

hoạch cam của Hàm Yên và Chiêm Hoá.  

- Tuyên truyền hướng dẫn nhân dân về chính sách phát triển vùng sản 

xuất cam tập trung. Chỉ đạo các đơn vị chức năng lựa chọn địa điểm phù hợp để 

xây dựng chợ đầu mối hoàn thành trước vụ thu hoạch năm 2014. 

- Phê duyệt kinh phí hỗ trợ các dự án phát triển vùng sản xuất cam sành 

tập trung; kiểm tra việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và thanh, 

quyết toán đúng quy định của Nhà nước. 

- Định kỳ hàng quý , 6 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo kế t quả thực 

hiện Đề án gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại 

rừng. 

- Ban hành hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thâm canh cam; hướng 

dẫn thực hiện quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGap 

- Tổ chức thực hiện đào tạo nghề, tập huấn và thực hiện các mô hình trình 

diễn theo kế hoạch ngân sách Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm đảm bảo hiệu 

quả, theo đúng quy định. 

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan, đơn vị 

liên quan hướng dẫn các huyện tổ chức thực hiện Đề án theo đúng quy định. 

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân 

huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa tập huấn chuyển giao đến người sản xuất tiến bộ 

kỹ thuật mới trong trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cam.  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, Uỷ ban nhân huyện, 

tổ chức nghiệm thu cây giống, thực hiện việc kiểm tra chất lượng cây giống, về 

an toàn thực phẩm đối với sản phẩm cam; thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ, 

đột xuất đối với việc sản xuất giống cam, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và 

hoá chất bảo quản cam quả. 
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- Định kỳ hàng quý , 6 tháng, hàng năm tổng hợp , báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh tình hình thực hiện cơ chế, chính sách, tiến độ thực hiện Đề án. 

3.3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp Uỷ ban nhân dân các 

huyện Hàm Yên, Chiêm Hoá điều tra đánh giá, phân tích chất lượng đất, xác 

định diện tích đất thích nghi để trồng cam. Quy hoạch bổ sung diện tích đất 

trồng cam trên cơ sở chuyển đổi những diện tích đất lâm nghiệp và đất khác có 

thể trồng cam. Hướng dẫn việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất sang trồng 

cây cam sành   theo quy định của pháp luật.   

3.4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư 

- Cân đối và đề xuất bố trí vốn từ ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp 

khác hàng năm để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án. 

- Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý, sử 

dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ đảm bảo đúng quy định 

- Cân đối kinh phí dành cho hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp với 

các chương trình xúc tiến thương mại được xây dựng hàng năm. 

3.5. Sở Công thương: Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện Hàm Yên, 

Chiêm Hoá triển khai thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, tổ chức khảo 

sát thị trường , cung cấp thông tin thị trường , tham gia hội chợ để giới thiệu sản 

phẩm nông nghiệp ; Ưu tiên nguồn hỗ trợ khuyến công cho những dự án về bảo 

quản, chế biến cam trên địa bàn. Mời gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

tham gia đầu tư sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm cam sành; 

Khai thác hiệu quả việc quảng bá, kết nối tiêu thụ cam sành trên sàn giao dịch 

điện tử của Sở.  

3.6. Sở Khoa học và Công nghệ: Bố trí nguồn vốn sự nghiệp khoa học, 

lựa chọn các tổ chức có năng lực triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học 

được phê duyệt. 

3.7. Ngân hàng nhà nước chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Ngân hàng Chính sách - Xã hội: Căn cứ nhu cầu vay vốn của các Kế 

hoạch, Dự án được phê duyệt, bố trí đủ nguồn vốn và giải ngân theo đúng tiến 
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độ của dự án. Xây dựng mẫu hồ sơ vay vốn, hướng dẫn trình tự, thủ tục vay vốn 

theo hướng đơn giản, thuận lợi; quản lý, sử dụng hiệu quả vốn vay. 



Biểu 01 

 

DIỆN TÍCH ĐẤT THÍCH NGHI CÓ KHẢ NĂNG TRỒNG CAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÀM YÊN  

VÀ HUYỆN CHIÊM HÓA THEO KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐỐI CHIẾU VỚI BẢN ĐỒ THỔ NHƢỠNG 

 

TT Tên xã/thôn Tổng 

Trong đó Hộ gia đình Cty LN Hàm Yên Cty LN Tân Phong Cty LN Tân Thành 
Trung tâm NC và TN 

cây nguyên liệu giấy 

Ủy 

ban 

nhân 

dân 

xã 

Rất 

thích 

nghi 

Thích 

nghi 

Tổng 

số 

Rất 

thích 

nghi 

Thích 

nghi 

Tổng 

số 

Rất 

thích 

nghi 

Thích 

nghi 

Tổng 

số 

Rất 

thích 

nghi 

Thích 

nghi 

Tổng 

số 

Rất 

thích 

nghi 

Thích 

nghi 

Tổng 

số 

Rất 

thích 

nghi 

Thích 

nghi 

Tổng 

số 

 TÔNG CỘNG 2.386,7 1.072,5 1.314,2 1.460,6 808,3 652,3 358,3 78,8 279,5 54,0 54,0 - 362,5 105,7 256,8 96,6 - 96,6 54,7 

I HÀM YÊN 2.245,7 1.072,5 1.173,2 1.319,6 808,3 511,3 358,3 78,8 279,5 54,0 54,0 - 362,5 105,7 256,8 96,6 - 96,6 54,7 

1 TT Tân Yên 338,2 - 338,2 41,0  41,0 171,6  171,6 -   -   96,6  96,6 29,0 

2 Yên Lâm 81,5 66,9 14,6 23,0 12,6 10,4 58,5 54,3 4,2 -   -   -   - 

3 Minh Khương 113,0 103,0 10,0 113,0 103,0 10,0 -   -   -   -   - 

4 Bạch Xa 71,4 53,0 18,4 71,4 53,0 18,4 -   -   -   -   - 

5 Minh Dân 199,0 55,7 143,3 113,3 55,7 57,6 -   -   85,7  85,7 -   - 

6 Phù Lưu 246,9 92,2 154,7 223,9 69,2 154,7 -   -   23,0 23,0  -   - 

7 Yên Thuận 154,3 17,3 137,0 154,3 17,3 137,0 -   -   -   -   - 

8 Tân Thành 420,8 231,1 189,7 167,0 148,4 18,6 -   -   253,8 82,7 171,1 -   - 
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TT Tên xã/thôn Tổng 

Trong đó Hộ gia đình Cty LN Hàm Yên Cty LN Tân Phong Cty LN Tân Thành 
Trung tâm NC và TN 

cây nguyên liệu giấy 

Ủy 

ban 

nhân 

dân 

xã 

Rất 

thích 

nghi 

Thích 

nghi 

Tổng 

số 

Rất 

thích 

nghi 

Thích 

nghi 

Tổng 

số 

Rất 

thích 

nghi 

Thích 

nghi 

Tổng 

số 

Rất 

thích 

nghi 

Thích 

nghi 

Tổng 

số 

Rất 

thích 

nghi 

Thích 

nghi 

Tổng 

số 

Rất 

thích 

nghi 

Thích 

nghi 

Tổng 

số 

9 Minh Hương 148,2 127,2 21,0 148,2 127,2 21,0 -   -   -   -   - 

10 Yên Phú 155,9 52,2 103,7 2,0 2,0  128,2 24,5 103,7 -   -   -   25,7 

11 Nhân Mục 40,6 - 40,6 40,6  40,6 -   -   -   -   - 

12 Thái Sơn 86,5 84,5 2,0 32,5 30,5 2,0 -   54,0 54,0  -   -   - 

13 Bằng Cốc 189,4 189,4 - 189,4 189,4  -   -   -   -   - 

II CHIÊM HÓA 141,0 - 141,0 141,0 - 141,0 - - - -   - - - - - - - 

1 Trung Hà 111,0 - 111,0 111,0  111,0 -   -   -   -   - 

2 Hà Lang 30,0 - 30,0 30,0  30,0 -   -   -   -   - 
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Biểu 02 

 

ĐIỀU KIỆN ĐẤT ĐAI VÀ XÃ HỘI CỦA CÁC XÃ VÙNG CAM NĂM 2013 

 

STT XÃ 

Đất đai Dân số, lao động 

Tỷ lệ hộ 

nghèo 

đến 

31/12/ 

2013 (%) 

Diện 

tích 

Nông 

nghiệp 

Đất SX 

nông 

nghiệp 

Trong đó 

Đất lâm 

nghiệp 

Đất 

nuôi 

trồng 

thủy 

sản 

Đất 

nông 

nghiệp 

khác 

Tổng 

số hộ 

Tổng 

số 

khẩu 

Tổng số 

lao 

động 

Trong đó 

Đất 

trồng 

cây 

hàng 

năm 

Đất 

trồng 

cây lâu 

năm 

lao 

động 

nông 

nghiệp 

Lao 

động 

phi 

nông 

nghiệp 

Cộng toàn vùng 82.030,4 13.643,8 5.471,3 8.172,5 67.846,1 372,7 164,7 22.027 91.583 53.057 25.604 27.453 28,17 

I Hàm Yên 64.687,2 12.635,1 4.940,2 7.694,8 51.727,2 321,7 - 19.638 81.069 46.941 19.822 27.119 24,20 

1 TT. Tân Yên 2.883,1 623,0 345,2 277,8 2.224,0 33,5  2.789 10.423 5.728 1.508 4.220 3,32 

2 Yên Phú 8.723,4 1.360,0 293,2 1.066,9 7.347,9 15,4  2.008 8.118 4.647 1.842 2.805 12,68 

3 Yên Lâm 12.585,6 442,3 129,3 313,0 12.135,4 7,9  1.004 4.371 2.468 1.345 1.123 33,64 

4 Tân Thành 4.140,8 1.317,2 757,3 559,9 2.795,4 27,7  2.159 8.377 4.850 1.959 2.891 31,88 

5 Minh Khương 2.664,1 889,7 337,8 551,9 1.766,3 8,1  924 3.808 2.240 1.072 1.168 35,48 

6 Minh Dân 2.889,7 1.017,2 376,6 640,6 1.857,5 15,0  1.087 4.732 2.890 1.337 1.553 27,53 

7 Phù Lưu 8.196,1 2.148,6 537,9 1.610,7 6.021,8 25,8  2.085 8.976 5.214 2.120 3.094 18,56 
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STT XÃ 

Đất đai Dân số, lao động 

Tỷ lệ hộ 

nghèo 

đến 

31/12/ 

2013 (%) 

Diện 

tích 

Nông 

nghiệp 

Đất SX 

nông 

nghiệp 

Trong đó 

Đất lâm 

nghiệp 

Đất 

nuôi 

trồng 

thủy 

sản 

Đất 

nông 

nghiệp 

khác 

Tổng 

số hộ 

Tổng 

số 

khẩu 

Tổng số 

lao 

động 

Trong đó 

Đất 

trồng 

cây 

hàng 

năm 

Đất 

trồng 

cây lâu 

năm 

lao 

động 

nông 

nghiệp 

Lao 

động 

phi 

nông 

nghiệp 

8 Yên Thuận 7.022,7 1.218,0 263,9 954,1 5.753,0 51,7  1.202 5.239 3.252 1.604 1.648 39,35 

9 Bạch Xa 2.172,6 916,9 504,9 412,0 1.239,8 16,0  927 4.071 2.535 1.038 1.497 28,63 

10 Nhân Mục 1.243,8 413,9 240,3 173,6 809,0 20,9  834 3.325 1.613 707 906 10,43 

11 Bằng Cốc 2.687,2 305,8 170,6 135,2 2.370,2 11,2  696 2.959 1.618 788 830 29,75 

12 Thái Sơn 3.460,9 1.240,6 485,2 755,4 2.155,9 64,4  1.837 7.490 4.560 1.905 2.655 11,76 

13 Minh Hương 6.017,3 741,8 498,1 243,7 5.251,1 24,3  2.086 9.180 5.326 2.597 2.729 31,59 

II Chiêm Hóa 17.343,2 1.008,7 531,1 477,7 16.118,8 50,9 164,7 2.389 10.514 6.116 5.782 334 54,00 

1 Hà Lang 7.483,1 359,5 164,5 195,0 7.017,0 33,7 72,9 802 3.497 2.050 1.853 197 61,50 

2 Trung Hà 9.860,1 649,2 366,5 282,7 9.101,9 17,2 91,7 1.587 7.017 4.066 3.929 137 46,50 
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Biểu:03 

 

HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY CAM ĐẾN NĂM 2014 

 

STT 
Tên xã, thị 

trấn 

DT 

cam 

hiện có 

và DT 

có khả 

năng 

trồng 

cam 

(ha) 

Diện tích cam hiện có 

Diện 

tích đất 

rà soát 

có khả 

năng 

trồng 

cam 

(ha) 

Tổng 

số (ha) 

Trong đó: 

Tổng 

số 

Cam KTCB 

 (1-3 năm) 

Tổng 

số 

Cam kinh doanh 

Cam 

sành 

Cam 

chanh 

Cam  

vitnh, 

Valencia 

Tổng 

số 

Cam sành 
Cam 

chanh 

Cam  

vitnh, 

Valencia 4-7 năm 
8-15 

năm 

trên 15 

năm 

 Toàn vùng 6.816,6 4.429,9 1.707,5 1.586,8 45,8 74,9 2.722,4 2.700,3 1.172,8 1.378,2 149,3 7,8 0,4 2.386,7 

I Hàm Yên 6.283,7 4.038,0 1.656,4 1.535,7 45,8 74,9 2.381,6 2.364,9 837,4 1.378,2 149,3 7,8 0,4 2.245,7 

1 Yên Thuận 696,2 541,9 249,0 238,3  10,7 292,9 290,4 67,8 189,6 33,0 2,5  154,3 

2 Bạch Xa 148,8 77,4 72,4 68,0  4,4 5,0 5,0 4,0 1,0    71,4 

3 
Minh 

Khương 
436,0 323,0 58,0 46,0 12,0  265,0 264,0 72,0 155,7 36,3 1,0  113,0 

4 Minh Dân 353,7 154,7 85,4 56,0 17,5 11,9 69,3 68,7 19,9 45,0 3,8 0,6  199,0 

5 Phù Lưu 1.865,9 1.619,0 521,1 477,4 12,3 31,4 1.097,9 1.097,9 376,8 697,5 23,6   246,9 

6 Tân Thành 862,7 441,9 291,4 288,6 1,0 1,8 150,5 150,5 97,5 53,0    420,8 
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STT 
Tên xã, thị 

trấn 

DT 

cam 

hiện có 

và DT 

có khả 

năng 

trồng 

cam 

(ha) 

Diện tích cam hiện có 

Diện 

tích đất 

rà soát 

có khả 

năng 

trồng 

cam 

(ha) 

Tổng 

số (ha) 

Trong đó: 

Tổng 

số 

Cam KTCB 

 (1-3 năm) 

Tổng 

số 

Cam kinh doanh 

Cam 

sành 

Cam 

chanh 

Cam  

vitnh, 

Valencia 

Tổng 

số 

Cam sành 
Cam 

chanh 

Cam  

vitnh, 

Valencia 4-7 năm 
8-15 

năm 

trên 15 

năm 

7 Yên Lâm 407,3 325,8 99,8 96,8 3,0  226,0 223,1 84,1 113,1 25,9 2,5 0,4 81,5 

8 Yên Phú 336,5 180,6 63,2 63,2   117,4 117,4 33,2 57,5 26,7   155,9 

9 
T.T Tân 

Yên 
487,2 149,0 73,3 73,3   75,7 74,5 27,0 47,5  1,2  338,2 

10 Nhân Mục 87,7 47,1 36,8 32,1  4,7 10,3 10,3 5,0 5,3    40,6 

11 Bằng Cốc 243,4 54,0 19,5 19,5   34,5 33,0 20,0 13,0  1,5  189,4 

12 Thái Sơn 136,0 49,5 24,5 24,5   25,0 23,4 23,4   1,6  86,5 

13 
Minh 

Hương 
204,9 56,7 52,0 52,0   4,7 4,7 4,7     148,2 

14 Bình Xa 15,4 15,4 10,0   10,0 5,4 -     5,4  

15 
Thành 

Long 
2,0 2,0 -    2,0 2,0 2,0      
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STT 
Tên xã, thị 

trấn 

DT 

cam 

hiện có 

và DT 

có khả 

năng 

trồng 

cam 

(ha) 

Diện tích cam hiện có 

Diện 

tích đất 

rà soát 

có khả 

năng 

trồng 

cam 

(ha) 

Tổng 

số (ha) 

Trong đó: 

Tổng 

số 

Cam KTCB 

 (1-3 năm) 

Tổng 

số 

Cam kinh doanh 

Cam 

sành 

Cam 

chanh 

Cam  

vitnh, 

Valencia 

Tổng 

số 

Cam sành 
Cam 

chanh 

Cam  

vitnh, 

Valencia 4-7 năm 
8-15 

năm 

trên 15 

năm 

II 
Chiêm 

Hoá 
532,9 391,9 51,1 51,1 - - 340,8 335,4 335,4  - - - 141,0 

1 Hà Lang 126,5 15,5 5,6 5,6   9,9 9,9 4,5 5,4    111,0 

2 Trung Hà 406,4 376,4 45,5 45,5   330,9 330,9 330,9     30,0 
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Biểu 04 

 

DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT, SẢN LƢỢNG CAM GIAI ĐOẠN 2008-2013 

 

STT Tên xã, thị trấn 

Năn 2008 Năm 2013 So sánh 2013/2008 (%) 

Diện 

tích 

(ha) 

DT cho 

SP 

Năng 

suất 

(tạ/ha) 

Sản 

lƣợng 

(tấn) 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Diện 

tích 

(ha) 

DT cho 

SP 

Năng 

suất 

(tạ/ha) 

Sản 

lƣợng 

(tấn) 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Diện 

tích 

Sản 

lƣợng 
Giá trị 

 Tổng cộng 2.716 2.324 130,9 17.191 68.766 4.430 2.723 126,7 34.483 344.832 163,1 200,6 501,5 

I Hàm Yên 2.449,8 2.099,4 76,0 15.955,4 63.821,6 4.037,9 2.381,8 130,5 31.075,2 310.752 164,8 194,8 486,9 

* 
Các xã trong 

vùng quy hoạch 
2.337,8 2.003,8 76,8 15.382,4 61.529,6 3.813,2 2.299,9 130,5 30.008,0 300.080,1 163,1 195,1 487,7 

1 Yên Thuận 347,0 246,0 76,0 1.869,6 7.478,4 541,9 293,0 100,0 2.930,0 29.300 156,2 156,7 391,8 

2 Bạch Xa 33,5 22,0 73,0 160,6 642,4 77,4 5,0 128,0 64,0 640 231,0 39,9 99,6 

3 Minh Khương 340,3 317,2 76,0 2.410,7 9.642,9 323,0 265,0 135,0 3.577,5 35.775 94,9 148,4 371,0 

4 Minh Dân 134,5 122,2 75,1 917,7 3.670,9 154,7 69,3 130,0 900,9 9.009 115,0 98,2 245,4 

5 Phù Lưu 859,8 765,0 79,0 6.043,5 24.174,0 1.619,0 1.097,9 143,0 15.700,0 157.000 188,3 259,8 649,5 

6 Tân Thành 115,3 73,7 75,0 552,8 2.211,0 441,9 150,5 140,0 2.107,0 21.070 383,3 381,2 953,0 

7 Yên Lâm 343,3 313,8 75,0 2.353,5 9.414,0 325,7 226,0 105,0 2.373,1 23.731 94,9 100,8 252,1 
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STT Tên xã, thị trấn 

Năn 2008 Năm 2013 So sánh 2013/2008 (%) 

Diện 

tích 

(ha) 

DT cho 

SP 

Năng 

suất 

(tạ/ha) 

Sản 

lƣợng 

(tấn) 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Diện 

tích 

(ha) 

DT cho 

SP 

Năng 

suất 

(tạ/ha) 

Sản 

lƣợng 

(tấn) 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Diện 

tích 

Sản 

lƣợng 
Giá trị 

8 Yên Phú 110,0 91,5 75,0 686,3 2.745,0 180,6 117,4 120,0 1.409,3 14.093 164,2 205,4 513,4 

9 T.T Tân Yên 54,1 52,4 74,0 387,8 1.551,0 149,0 75,7 125,0 946,3 9.463 275,4 244,0 610,1 

* 
Các xã ngoài 

vùng quy hoạch 
112,0 95,6 59,9 573,0 2.292,0 224,7 81,9 130,3 1.067,2 10.672 200,6 186,2 465,6 

10 Minh Hương 4,8 4,8 55,0 26,4 105,6 56,7 4,7 135,0 63,5 635 1.181,3 240,3 600,9 

11 Bình Xa 1,0 1,0 50,0 5,0 20,0 15,4 5,4 130,0 70,2 702 1.540,0 1.404,0 3.510,0 

12 Nhân Mục 17,0 17,0 65,0 110,5 442,0 47,1 10,3 110,0 113,3 1.133 277,1 102,5 256,3 

13 Bằng Cốc 27,8 18,0 63,0 113,4 453,6 54,0 34,5 145,0 500,3 5.003 194,2 441,1 1.102,8 

14 Thành Long 10,2 8,5 60,0 51,0 204,0 2,0 2,0 100,0 20,0 200 19,6 39,2 98,0 

15 Thái Sơn 39,1 35,2 60,0 211,2 844,8 49,5 25,0 120,0 300,0 3.000 126,6 142,0 355,1 

16 Thái Hoà 5,8 4,8 50,0 24,0 96,0         

17 Đức Ninh    0 0,0         

18 Hùng Đức 6,3 6,3 50,0 31,5 126,0         
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STT Tên xã, thị trấn 

Năn 2008 Năm 2013 So sánh 2013/2008 (%) 

Diện 

tích 

(ha) 

DT cho 

SP 

Năng 

suất 

(tạ/ha) 

Sản 

lƣợng 

(tấn) 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Diện 

tích 

(ha) 

DT cho 

SP 

Năng 

suất 

(tạ/ha) 

Sản 

lƣợng 

(tấn) 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Diện 

tích 

Sản 

lƣợng 
Giá trị 

II Chiêm Hoá 266,5 225,0 54,9 1.236,0 4.944,0 391,9 340,8 100,0 3.408,0 34.080 147,1 275,7 689,3 

1 Hà Lang 7,5 5,0 52,0 26,0 104,0 15,5 9,9 100,0 99,0 990 206,7 380,8 951,9 

2 Trung Hà 259,00 220,00 55,00 1.210,0 4.840,0 376,40 330,90 100,0 3.309,0 33.090,0 145,3 273,5 683,7 
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Biểu 05 

 

TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CAM NĂM 2013 

 

STT Thị trƣờng 

Tổng 

sản 

lƣợng 

% thị 

trƣờng 

Chia ra các tháng trong năm 

Tháng 9 đến tháng 

11 

Tháng 12 đến tháng 

02 
Từ tháng 3 trở đi 

Sản lƣợng 

(tấn) 

% thị 

trƣờng 

Sản lƣợng 

(tấn) 

% thị 

trƣờng 

Sản lƣợng 

(tấn) 

% thị 

trƣờng 

 Tổng cộng 34.408,0 100,0 13.000,0 37,8 17.908,0 52,0 3.500,0 10,2 

I Hàm Yên 31.000,0 100,0 13.000,0 41,9 14.500,0 46,8 3.500,0 11,3 

1 
Thị trường Hà Nội và các tỉnh miền 

Bắc 
13.000,0 41,9 1.000,0 3,2 8.500,0 27,4 3.500,0 11,3 

2 Các tỉnh miền Trung 10.000,0 32,3 5.000,0 16,1 5.000,0 16,1   

3 TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền nam 8.000,0 25,8 7.000,0 22,6 1.000,0 3,2   

II Chiêm Hoá 3.408,0 100,0 - - 3.408,0 100,0 - - 

1 
Thị trường Hà Nội và các tỉnh miền 

Bắc 
3.408,0 100,0   3.408,0 100,0   
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Biểu 06 

HIỆN TRẠNG CƠ CẤU GIỐNG, CHU KỲ SẢN XUẤT NĂM 2013 

 

STT Tên xã, thị trấn 

Tổng 

diện 

tích 

 (ha) 

Chia theo cơ cấu giống Chia theo chu kỳ sản xuất 

Cam sành Cam chanh 
Cam vinh, canh, 

Valencia 
Diện tích cam chu kỳ 1 Diện tích cam chu kỳ 2 

Diện 

tích (ha) 

Chiếm 

tỷ lệ  

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Chiếm 

tỷ lệ  

(%) 

Diện 

tích (ha) 

Chiếm 

tỷ lệ  

(%) 

Tổng 

diện 

tích  

(ha) 

Diện 

tích 

KTCB  

(ha) 

Diện 

tích 

KD  

(ha) 

Tổng 

diện 

tích  

(ha) 

Diện 

tích 

KTCB 

 (ha) 

Diện 

tích 

KD 

 (ha) 

 Toàn vùng 4.429,8 4.292,5 96,9 61,3 1,4 76,0 1,7 4.335,8 1.613,3 2.722,5 94,0 83,5 10,5 

I Huyện Hàm Yên 4.038 3.900,6 96,6 61,3 1,5 76,0 1,9 3.943,9 1.562,2 2.381,7 94,0 83,5 10,5 

* Các xã trong vùng dự án 3.813,2 3.699,1 97,0 53,5 1,4 60,6 1,6 3.719,2 1.419,4 2.299,8 94,0 83,5 10,5 

1 Yên Thuận 541,9 528,7 97,6 2,5 0,5 10,7 2,0 529,9 236,9 293,0 12,0 12,0  

2 Bạch Xa 77,4 73,0 94,3  - 4,4 5,7 57,4 52,4 5,0 20,0 18,5 1,5 

3 Minh Khương 323,0 310,0 96,0 13,0 4,0  - 303,0 38,0 265,0 20,0 17,0 3,0 

4 Minh Dân 154,7 124,7 80,6 18,1 11,7 11,9 7,7 153,7 84,4 69,3 1,0  1,0 

5 Phù Lưu 1.619,0 1.575,3 97,3 12,3 0,8 31,4 1,9 1.614,0 516,1 1.097,9 5,0 4,0 1,0 

6 Tân Thành 441,9 439,1 99,4 1,0 0,2 1,8 0,4 439,9 289,4 150,5 2,0 2,0  

7 Yên Lâm 325,7 319,9 98,2 5,4 1,7 0,4 0,1 310,2 84,2 226,0 15,5 12,5 3,0 
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STT Tên xã, thị trấn 

Tổng 

diện 

tích 

 (ha) 

Chia theo cơ cấu giống Chia theo chu kỳ sản xuất 

Cam sành Cam chanh 
Cam vinh, canh, 

Valencia 
Diện tích cam chu kỳ 1 Diện tích cam chu kỳ 2 

Diện 

tích (ha) 

Chiếm 

tỷ lệ  

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Chiếm 

tỷ lệ  

(%) 

Diện 

tích (ha) 

Chiếm 

tỷ lệ  

(%) 

Tổng 

diện 

tích  

(ha) 

Diện 

tích 

KTCB  

(ha) 

Diện 

tích 

KD  

(ha) 

Tổng 

diện 

tích  

(ha) 

Diện 

tích 

KTCB 

 (ha) 

Diện 

tích 

KD 

 (ha) 

8 Yên Phú 180,6 180,6 100,0  -  - 168,6 51,2 117,4 12,0 11,0 1,0 

9 T.T Tân Yên 149,0 147,8 99,2 1,2 0,8  - 142,5 66,8 75,7 6,5 6,5  

* Các xã ngoài vùng dự án 224,7 201,5 89,7 7,8 3,5 15,4 6,9 224,7 142,8 81,9 - - - 

10 Minh Hương 56,7 56,7 100,0  -  - 56,7 52,0 4,7 -   

11 Bình Xa 15,4  -  - 15,4 100,0 15,4 10,0 5,4 -   

12 Nhân Mục 47,1 42,4 90,0 4,7 10,0  - 47,1 36,8 10,3 -   

13 Bằng Cốc 54,0 52,5 97,2 1,5 2,8  - 54,0 19,5 34,5 -   

14 Thành Long 2,0 2,0 100,0  -  - 2,0  2,0 -   

15 Thái Sơn 49,5 47,9 96,8 1,6 3,2  - 49,5 24,5 25,0 -   

II Chiêm Hoá 391,9 391,9 100,0 - - - - 391,9 51,1 340,8 -   

1 Hà Lang 15,5 15,5 100,0  -  - 15,5 5,6 9,9 -   

2 Trung Hà 376,4 376,4 100,0  -  - 376,4 45,5 330,9 -   
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Biểu 07 

 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT GIỐNG CAM SẠCH BỆNH GIAI ĐOẠN 2007 - 2013  

ĐVT: Cây 

 

STT Giống 
Giống đã sản xuất 

Tổng số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

1 Cam sành 31.356 4.118 3.705 2.747 3.442 7.916 4.255 5.173 

2 Cam chanh 14.450 3.075 2.755 929 2.416 1.317 1.630 2.328 

3 Cam canh, quýt 3.343 443 413 975 700 371 215 226 

 Cộng 49.149 7.636 6.873 4.651 6.558 9.604 6.100 7.727 



Biểu 08 

 

DIỆN TÍCH ĐẤT LÂM NGHIỆP CÓ KHẢ NĂNG TRỒNG CAM  

GIAI ĐOẠN 2015-2020 CỦA CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN 

 

TT Xã, thị trấn 

Tổng 

diện 

tích 

Đất 

hộ gia 

đình 

quản 

lý 

Đất của các công ty lâm nghiệp 

Ủy 

ban 

nhân 

dân 

xã 

Tổng 

số 

Trong đó: 

Cty 

LN 

Hàm 

Yên 

Cty 

LN 

Tân 

Phong 

Cty 

LN 

Tân 

Thành 

Trung 

tâm NC 

và TN 

cây 

nguyên 

liệu giấy 

 Tổng 1.793,3 867,2 871,4 358,3 54,0 362,5 96,6 54,7 

I Hàm Yên 1.652,3 726,2 871,4 358,3 54,0 362,5 96,6 54,7 

1 Yên Thuận 319,7 51,5 268,2 171,6 - - 96,6  

2 Bạch Xa 68,5 10,0 58,5 58,5 - - -  

3 Minh Khương -  - - - - -  

4 Minh Dân 21,9 21,9 - - - - -  

5 Phù Lưu 152,2 66,5 85,7 - - 85,7 -  

6 Tân Thành 185,1 162,1 23,0 - - 23,0 -  

7 Yên Lâm 20,5 20,5 - - - - -  

8 Yên Phú 281,5 2,0 253,8 - - 253,8 - 25,7 

9 T.T Tân Yên 70,0 41,0 - - - - - 29,0 

10 Nhân Mục 128,2  128,2 128,2 - - -  

11 Bằng Cốc 170,0 170,0 - - - - -  

12 Thái Sơn 86,5 32,5 54,0 - 54,0 - -  
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TT Xã, thị trấn 

Tổng 

diện 

tích 

Đất 

hộ gia 

đình 

quản 

lý 

Đất của các công ty lâm nghiệp 

Ủy 

ban 

nhân 

dân 

xã 

Tổng 

số 

Trong đó: 

Cty 

LN 

Hàm 

Yên 

Cty 

LN 

Tân 

Phong 

Cty 

LN 

Tân 

Thành 

Trung 

tâm NC 

và TN 

cây 

nguyên 

liệu giấy 

13 Minh Hương 148,2 148,2 - - - - -  

II Chiêm Hoá 141,0 141,0 - - - - - - 

1 Hà Lang 30,0 30,0 - - - - -  

2 Trung Hà 111,0 111,0 - - - - -  
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Biểu 09 

 

DIỆN TÍCH ĐẤT CÓ KHẢ NĂNG TRỒNG CAM GIAI ĐOẠN 2015-2020 

 

TT Huyện, Xã 
Tổng 

số (ha) 

Đất 

trồng 

cây lâu 

năm 

Đất đã 

trồng 

cam 

chu kỳ 

1 

Đất lâm nghiệp có khả năng trồng 

cam 

Tổng 

 diện 

tích 

Hiện trạng cây trồng 

Cây gỗ 

đủ tuổi 

khai 

thác 

trƣớc 

2017 

Cây gỗ 

tuổi 

khai 

thác 

sau 

2017 

Cây 

bụi + 

cây gỗ 

mới tái 

sinh 

 Tổng 2.386,7 472,6 120,8 1.793,3 593,4 1.059,9 141,0 

I Hàm Yên 2.245,7 472,6 120,8 1.652,3 593,4 1.059,9 - 

1 Yên Thuận 422,5 86,9 15,9 319,7 20,0 299,7  

2 Bạch Xa 129,9 56,8 4,6 68,5  68,5  

3 Minh Khương 113,0 59,0 54,0 -    

4 Minh Dân 113,3 82,5 8,9 21,9 21,9   

5 Phù Lưu 315,6 126,0 37,4 152,2 40,0 113,2  

6 Tân Thành 190,0 4,9  185,1 158,0 27,1  

7 Yên Lâm 23,0 2,5  20,5 20,5   

8 Yên Phú 281,5   281,5 62,0 219,5  

9 T.T Tân Yên 70,0   70,0 70,0   

10 Nhân Mục 162,8 34,6  128,2 6,0 122,2  

11 Bằng Cốc 189,4 19,4  170,0 90,0 80,0  
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TT Huyện, Xã 
Tổng 

số (ha) 

Đất 

trồng 

cây lâu 

năm 

Đất đã 

trồng 

cam 

chu kỳ 

1 

Đất lâm nghiệp có khả năng trồng 

cam 

Tổng 

 diện 

tích 

Hiện trạng cây trồng 

Cây gỗ 

đủ tuổi 

khai 

thác 

trƣớc 

2017 

Cây gỗ 

tuổi 

khai 

thác 

sau 

2017 

Cây 

bụi + 

cây gỗ 

mới tái 

sinh 

12 Thái Sơn 86,5   86,5 35,0 51,5  

13 Minh Hương 148,2   148,2 70,0 78,2  

II Chiêm Hoá 141,0 - - 141,0 - - 141,0 

1 Hà Lang 30,0   30,0   30,0 

2 Trung Hà 111,0   111,0   111,0 



Biểu 10 

 

BIỂU TỔNG HỢP DIỆN TÍCH KẾ HOẠCH TRỒNG CAM TRÊN CÁC LOẠI ĐẤT 

 

STT Năm trồng 

Tổng 

diện 

tích 

(ha) 

Trồng trên các loại đất 

Màu 

đồi 

Đất đã 

trồng 

cam  

chu kỳ 

I 

Đất lâm nghiệp 

Tổng 

Cây gỗ đủ tuổi khai thác đến 2017 Cây gỗ tuổi khai thác sau 2017 
Cây 

bụi + 

cây gỗ 

mới tái 

sinh 

(hộ gia 

đình) 

Tổng 

số 

Trong đó: 

Tổng 

số 

Trong đó: 

Hộ gia 

đình 

Công ty 

LN 

Hàm 

Yên 

Công 

ty LN 

Tân 

Thành 

TT TN 

cây 

NLG 

Hộ 

gia 

đình 

Công 

ty LN 

Hàm 

Yên 

Công 

ty LN 

Tân 

Thành 

TT 

TN 

cây 

NLG 

 Tổng số 1.100 279 95 726 210 114 45 37 14 424 280 75 39 30 92 

1 Năm 2015 50 17 5 28 22 8 9 5       6 

2 Năm 2016 140 37 14 89 79 48 15 10 6      10 

3 Năm 2017 180 39 18 123 109 58 21 22 8      14 

4 Năm 2018 220 50 19 151      136 89 25 12 10 15 

5 Năm 2019 250 61 23 166      145 88 25 22 10 21 

6 Năm 2020 260 75 16 169      143 103 25 5 10 26 
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Biểu 11 

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY CAM SÀNH GIAI ĐOẠN 2014- 2020 

 

STT Tên xã, thị trấn ĐVT Tổng số 

Chia ra các xã 

Hàm Yên Chiêm Hóa 

Yên 

Thuận 

Bạch 

Xa 

Minh 

Khƣơng 

Minh 

Dân 

Phù 

Lƣu 

Tân 

Thành 

Yên 

Lâm 

Yên 

Phú 

T.T 

Tân 

Yên 

Nhân 

Mục 

Bằng 

Cốc 

Thái 

Sơn 

Minh 

Hƣơng 

Hà 

Lang 

Trung 

Hà 

I Năm 2014                  

1 Diện tích ha 4.372 540 76 317 132 1.607 444 323 188 153 42 54 48 57 16 376 

 TĐ: -Trồng mới ha 20,00 5,0 3,0 4,0 4,0 2 2          

 
- Diện tích 

KTCB 
ha 1.619 240 68 48 57 497 291 98 67 76 32 19 23 52 6 46 

 - DT cho SP ha 2.733 295 5 265 71 1.108 152 225 120 77 10 35 25 5 10 331 

* 
DT già cỗi phá 

bỏ 
ha 21,5 2,0  1,0 1,0 10,0 1,0 2,0 2,0 2,0  0,5     

2 Sản lượng Tấn 36.407 3.894 65 3.445 919 15.511 2.045 2.971 1.565 918 113 508 300 63 119 3.971 

3 Giá trị 
Tr. 

đồng 
400.481 42.834 715 37.895 10.110 170.617 22.498 32.685 17.217 10.098 1.246 5.583 3.300 698 1.307 43.679 

II Năm 2015                  

1 Diện tích ha 4.401 541 79 318 134 1.604 449 324 189 155 44 58 50 61 17 379 
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STT Tên xã, thị trấn ĐVT Tổng số 

Chia ra các xã 

Hàm Yên Chiêm Hóa 

Yên 

Thuận 

Bạch 

Xa 

Minh 

Khƣơng 

Minh 

Dân 

Phù 

Lƣu 

Tân 

Thành 

Yên 

Lâm 

Yên 

Phú 

T.T 

Tân 

Yên 

Nhân 

Mục 

Bằng 

Cốc 

Thái 

Sơn 

Minh 

Hƣơng 

Hà 

Lang 

Trung 

Hà 

 
Trong đó: -Trồng 

mới 
ha 50 3 3 3 3 5 6 3 3 3 2 4 2 4 2 4 

 
- Diện 

tích KTCB 
ha 1.100 163 47 36 53 288 198 61 55 57 30 16 18 45 4 31 

 
- Diện 

tích cho SP 
ha 3.251 375 29 279 79 1.311 245 260 131 95 13 38 30 12 11 345 

* 
DT già cỗi phá 

bỏ 
ha 21,0 2,0  2,0 1,0 8,0 1,0 2,0 2,0 1,0     1,0 1,0 

2 Sản lượng Tấn 44.032 4.988 380 3.641 1.028 18.619 3.331 3.457 1.724 1.185 147 551 375 159 136 4.311 

3 Giá trị 
Tr. 

đồng 
528.380 59.850 4.559 43.691 12.340 223.428 39.968 41.480 20.687 14.220 1.765 6.612 4.500 1.909 1.635 51.735 

III Năm 2016                  

1 Diện tích ha 4.510 550 83 326 142 1.614 465 324 192 166 48 73 53 71 19 385 

 
Trong đó: -Trồng 

mới 
ha 140 12 4 12 10 20 20 3 5 12 4 15 3 10 3 7 

 
- Diện 

tích KTCB 
ha 656 106 33 29 32 140 119 36 19 36 15 15 18 34 4 22 

 
- Diện 

tích cho SP 
ha 3.713 432 46 285 100 1.455 326 285 168 118 29 43 32 27 12 357 
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STT Tên xã, thị trấn ĐVT Tổng số 

Chia ra các xã 

Hàm Yên Chiêm Hóa 

Yên 

Thuận 

Bạch 

Xa 

Minh 

Khƣơng 

Minh 

Dân 

Phù 

Lƣu 

Tân 

Thành 

Yên 

Lâm 

Yên 

Phú 

T.T 

Tân 

Yên 

Nhân 

Mục 

Bằng 

Cốc 

Thái 

Sơn 

Minh 

Hƣơng 

Hà 

Lang 

Trung 

Hà 

* 
DT già cỗi phá 

bỏ 
ha 31,5 3,0 0,5 4,0 2,0 10,0 4,0 3,0 2,0 1,0     1,0 1,0 

2 Sản lượng Tấn 50.982 5.871 610 3.791 1.355 20.799 4.495 3.846 2.246 1.508 338 628 411 363 152 4.568 

3 Giá trị 
Tr. 

đồng 
713.744 82.196 8.536 53.067 18.976 291.191 62.925 53.846 31.442 21.110 4.733 8.789 5.761 5.084 2.132 63.956 

IV Năm 2017                  

1 Diện tích ha 4.649 559 86 340 150 1.624 487 324 193 185 53 93 57 83 22 394 

 
Trong đó: -Trồng 

mới 
ha 180 14 4 18 10 25 25 4 5 20 5 20 4 12 4 10 

 
- Diện 

tích KTCB 
ha 210 20 10 19 17 27 28 6 8 15 6 19 5 14 5 11 

 
- Diện 

tích cho SP 
ha 4.259 525 72 303 123 1.572 434 314 180 150 42 54 48 57 13 373 

* 
DT già cỗi phá 

bỏ 
ha 41,0 5,0 1,0 4,0 2,0 15,0 3,0 4,0 4,0 1,0     1,0 1,0 

2 Sản lượng Tấn 59.541 7.241 987 4.121 1.748 22.798 6.077 4.459 2.478 1.945 492 788 613 777 163 4.854 

3 Giá trị 
Tr. 

đồng 
952.657 115.854 15.787 65.933 27.968 364.774 97.238 71.341 39.656 31.117 7.869 12.614 9.810 12.429 2.600 77.667 
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STT Tên xã, thị trấn ĐVT Tổng số 

Chia ra các xã 

Hàm Yên Chiêm Hóa 

Yên 

Thuận 

Bạch 

Xa 

Minh 

Khƣơng 

Minh 

Dân 

Phù 

Lƣu 

Tân 

Thành 

Yên 

Lâm 

Yên 

Phú 

T.T 

Tân 

Yên 

Nhân 

Mục 

Bằng 

Cốc 

Thái 

Sơn 

Minh 

Hƣơng 

Hà 

Lang 

Trung 

Hà 

V Năm 2018                  

1 Diện tích ha 4.828 576 90 358 162 1.635 514 325 196 210 58 119 62 95 24 405 

 
Trong đó: -Trồng 

mới 
ha 220 22 5 22 14 26 30 5 7 26 5 26 5 12 3 12 

 
- Diện 

tích KTCB 
ha 370 29 11 33 23 50 51 10 13 35 11 39 9 26 9 21 

 
- Diện 

tích cho SP 
ha 4.238 525 74 303 125 1.559 433 310 176 149 42 54 48 57 12 372 

* 
DT già cỗi phá 

bỏ 
ha 40,0 6,0 2,0 3,0 2,0 12,0 4,0 3,0 2,0 2,0     2,0 2,0 

2 Sản lượng Tấn 60.825 7.346 1.029 4.212 1.814 23.390 6.280 4.526 2.494 1.962 496 794 623 794 152 4.916 

3 Giá trị 
Tr. 

đồng 
1.094.846 132.224 18.522 75.811 32.651 421.011 113.039 81.468 44.883 35.307 8.929 14.288 11.209 14.288 2.732 88.482 

VI Năm 2019                  

1 Diện tích ha 5.038 594 94 377 173 1.653 542 327 202 235 64 149 68 115 28 418 

 
Trong đó: -Trồng 

mới 
ha 250 24 6 22 13 30 32 5 8 27 6 30 6 20 6 15 
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STT Tên xã, thị trấn ĐVT Tổng số 

Chia ra các xã 

Hàm Yên Chiêm Hóa 

Yên 

Thuận 

Bạch 

Xa 

Minh 

Khƣơng 

Minh 

Dân 

Phù 

Lƣu 

Tân 

Thành 

Yên 

Lâm 

Yên 

Phú 

T.T 

Tân 

Yên 

Nhân 

Mục 

Bằng 

Cốc 

Thái 

Sơn 

Minh 

Hƣơng 

Hà 

Lang 

Trung 

Hà 

 
- Diện 

tích KTCB 
ha 540 48 13 52 34 71 75 12 17 58 14 61 12 34 10 29 

 
- Diện 

tích cho SP 
ha 4.248 522 75 303 126 1.552 435 310 177 150 44 58 50 61 12 374 

* 
DT già cỗi phá 

bỏ 
ha 43,0 3,0 2,0 4,0 3,0 15,0 5,0 3,0 2,0 2,0     2,0 2,0 

2 Sản lượng Tấn 62.228 7.512 1.080 4.333 1.866 23.595 6.396 4.588 2.561 2.064 533 858 654 862 159 5.167 

3 Giá trị 
Tr. 

đồng 
1.182.337 142.737 20.525 82.325 35.459 448.304 121.523 87.172 48.653 39.225 10.123 16.310 12.420 16.377 3.015 98.168 

VII Năm 2020                  

1 Diện tích ha 5.255 613 99 399 192 1.671 568 328 207 253 70 179 74 135 32 436 

 
Trong đó: -Trồng 

mới 
ha 260 25 7 25 20 30 30 7 6 22 6 30 6 20 6 20 

 
- Diện 

tích KTCB 
ha 650 60 15 62 37 81 87 14 20 73 16 76 15 44 13 37 

 
- Diện 

tích cho SP 
ha 4.345 528 77 312 135 1.560 451 307 181 158 48 73 53 71 13 379 

* 
DT già cỗi phá 

bỏ 
ha 42,7 6,0 2,0 3,0 1,6 12,0 4,0 5,9 1,0 3,2     2,0 2,0 
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STT Tên xã, thị trấn ĐVT Tổng số 

Chia ra các xã 

Hàm Yên Chiêm Hóa 

Yên 

Thuận 

Bạch 

Xa 

Minh 

Khƣơng 

Minh 

Dân 

Phù 

Lƣu 

Tân 

Thành 

Yên 

Lâm 

Yên 

Phú 

T.T 

Tân 

Yên 

Nhân 

Mục 

Bằng 

Cốc 

Thái 

Sơn 

Minh 

Hƣơng 

Hà 

Lang 

Trung 

Hà 

2 Sản lượng Tấn 65.059 7.810 1.117 4.586 2.018 23.873 6.767 4.607 2.673 2.328 590 1.095 698 1.025 181 5.691 

3 Giá trị 
Tr. 

đồng 
1.301.177 156.199 22.338 91.728 40.350 477.452 135.330 92.130 53.458 46.570 11.810 21.900 13.966 20.503 3.625 113.820 
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Biểu 12 

 

NHU CẦU GIỐNG CAM SÀNH SẠCH BỆNH PHỤC VỤ TRỒNG MỚI GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 

 

STT Chỉ tiêu ĐVT Tổng số 

Chia ra các năm 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

 Toàn tỉnh         

- Diện tích trồng mới ha 1.100 50 140 180 220 250 260 

- Nhu cầu giống cây 550.000 25.000 70.000 90.000 110.000 125.000 130.000 

1 Hàm Yên         

- Diện tích trồng mới ha 1.008 44 130 166 205 229 234 

- Nhu cầu giống cây 504.000 22.000 65.000 83.000 102.500 114.500 117.000 

2 Chiêm Hóa         

- Diện tích trồng mới ha 92 6 10 14 15 21 26 

- Nhu cầu giống cây 46.000 3.000 5.000 7.000 7.500 10.500 13.000 
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Biểu 13 

 

PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT GIỐNG ĐẢM BẢO SẢN XUẤT THEO KẾ HOẠCH HÀNG NĂM 

 

I QUY MÔ KHAI THÁC MẮT GHÉP SẠCH BỆNH TẠI TRUNG TÂM CÂY ĂN QUẢ HÀM YÊN 

 

STT Chỉ tiêu 

Số 

lƣợng 

nhà 

lƣới 

 (nhà) 

Tổng 

diện tích 

nhà lƣới 

trồng 

cây S1, 

S0  

(m
2
) 

Số 

lƣợng 

cây S1, 

S0  

(cây) 

Khả 

năng 

khai thác 

mắt ghép 

của 01 

cây/năm 

(mắt) 

Tổng 

lƣợng mắt 

ghép có 

khả năng 

khai 

thác/năm 

(mắt) 

Ghi chú 

1 

Hiện trạng (nhà lưới 

trồng cây S1=190 m
2
; 

trồng cây S0 = 

106m
2
) 

2 296 106 550 58.300  

2 Dự kiến xây mới 1 200 84 200 16.800 

Đầu tư xây dựng năm 2014 nhanh nhất 

phải đến năm 2018 mới khai thác được 

nguồn giống 

 Tổng 3 496 190  75.100  

II QUY MÔ SẢN XUẤT CÂY GIỐNG 



 62 

STT Chỉ tiêu 

Số lƣợng 

nhà lƣới 

 (nhà) 

Khả năng sản xuất cây giống chi ra các năm 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

   

Lƣợng 

giống 

(cây) 

Tƣơng 

đƣơng 

DT 

trồng 

(ha) 

Lƣợng 

giống 

(cây) 

Tƣơng 

đƣơng 

DT 

trồng 

(ha) 

Lƣợng 

giống 

(cây) 

Tƣơng 

đƣơng 

DT 

trồng 

(ha) 

Lƣợng 

giống 

(cây) 

Tƣơng 

đƣơng 

DT 

trồng 

(ha) 

Lƣợng 

giống 

(cây) 

Tƣơng 

đƣơng 

DT 

trồng 

(ha) 

Lƣợng 

giống 

(cây) 

Tƣơng 

đƣơng 

DT 

trồng 

(ha) 

I 
Trung tâm Cây ăn quả 

Hàm Yên 
 25.000 50 50.000 100 50.000 100 50.000 100 65.000 130 70.000 140 

1 Hiện trạng 5 25.000 50 28.000 56 28.000 56 30.000 60 30.000 60 35.000 70 

- 
Nhà lưới cũ loại 190 

m2/nhà 
3 15.000 30 18.000 36 18.000 36 20.000 40 20.000 40 25.000 50 

- 
Nhà mới cải tạo loại 

110m2/nhà 
2 10.000 20 10.000 20 10.000 20 10.000 20 10.000 20 10.000 20 

2 Xây dựng mới 4 - - 22.000 44 22.000 44 21.000 42 35.000 42 35.000 42 

- 
Nhà lưới loại 200 

m2/nhà 
4  - 22.000 44 22.000 44 21.000 42 21.000 42 21.000 42 

II 
Mua từ Viện bảo vệ 

Thực vật 
  - 20.000 40 20.000 40 20.000 40 20.000 40 20.000 40 

II Xã hội hóa   -  - 20.000 40 40.000 80 40.000 80 40.000 80 

 Cộng  25.000 50 70.000 140 90.000 180 110.000 220 125.000 250 130.000 260 
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Biểu 14 

 

DỰ KIẾN TỔNG NHU CẦU VỐN ĐẦU TƢ VÀ KINH PHÍ HỖ TRỢ THỰC HIỆN  

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CÂY CAM 

 

TT Nội dung 

KH 

thực 

hiện cơ 

chế, 

chính 

sách 

Kinh phí hỗ trợ theo lãi suất (triệu đồng) 

Tổng 

Vốn vay giai đoạn 2014 - 2016 Vốn vay giai đoạn 2017 - 2020 

Tổng 
Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 
Tổng 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

 Tổng cộng  17.335 6.629 2.500 1.542 1.818 494 275 10.706 1.578 2.011 2.643 2.901 1.062 512 

1 
Hỗ trợ trồng mới, trồng 

lại (ha) 
1.100 6.551 1.121  98 374 374 275 5.430 354 787 1.279 1.436 1.062 512 

2 Hỗ trợ chăm sóc (ha) 3.500 4.924 1.548  774 774 - - 3.377 774 774 914 914 - - 

3 Xây dựng vườn ươm (m2) 800 2.500 2.500 2.500            

4 
Hỗ trợ xã hội hóa VƯ 

(m2) 
3.500 360 360  120 120 120         

5 SX VietGAP (MH) 15 1.500 600  300 300   900 200 200 200 300   

6 Xúc tiến TM (SP) 6 1.500 500  250 250   1.000 250 250 250 250   

7 
Xây dựng kho lạnh bảo 

quản  (m
3
) 

1.300 360 360  180 180   -       
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Biểu: 15 

KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CAM SÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

GIAI ĐOẠN NĂM 2014 – 2020 

 

TT Nhiệm vụ 
Nội dung 

 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng 

nhu cầu 

vốn 

Trong đó: 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Ngân 

sách 

huyện 

Ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Dân 

đóng 

góp 

Nguồn 

kinh 

phí 

khác 

  Tổng  148.995 23.195 1.500 3.000 120.500 800 

I Nguồn theo chính sách hỗ trợ  134.195 13.695 - - 120.500  

1 
Hỗ trợ lãi suất vốn vay 

thâm canh cây cam sành 

Cho vay hỗ trợ lãi suất một lần tối đa 50 

triệu đồng/hộ (định mức cho vay 25 triệu 

đồng/ha); thời gian vay được hỗ trợ lãi 

suất 1 năm (12 tháng). Hỗ trợ 100% lãi 

suất đối với hộ nghèo; 70% lãi suất đối với 

hộ cận nghèo và 50% đối với hộ khác. 

 Năm 

2014 -

2020 

          

92.424  

          

4.924  
    

        

87.500  
  

2 

Hỗ trợ  lãi suất vốn vay  

trồng mới, trồng lại cây 

cam sành 

Cho vay hỗ trợ lãi suất một lần tối đa 50 

triệu đồng/hộ (định mức cho vay 30 triệu 

đồng/ha); thời gian vay tối đa 5 năm (60 

tháng). Hỗ trợ 100% lãi suất đối với hộ 

nghèo; 70% lãi suất đối với hộ cận nghèo 

và 50% đối với hộ khác; thời gian hỗ trợ 

lãi suất  

 Năm 

2014 -

2020 

          

39.551  

          

6.551  
  

 

        

33.000  
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TT Nhiệm vụ 
Nội dung 

 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng 

nhu cầu 

vốn 

Trong đó: 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Ngân 

sách 

huyện 

Ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Dân 

đóng 

góp 

Nguồn 

kinh 

phí 

khác 

3 

Xã hội hóa cơ sở sản 

xuất giống cây ăn quả 

sạch bệnh 

Hỗ trợ lãi suất tiền vay đầu tư xây dựng 

vườn ươm giống sạch bệnh, quy mô 1.000 

m2 

 Năm 

2014-2016 

               

360  

             

360  
    

 

  

4 

Hỗ trợ  lãi suất vốn vay 

xây dựng kho lạnh bảo 

cam quả 

Hỗ trợ lãi xuất vay vốn xây dựng 02 kho 

lạnh với thể tích 1300 m3 để bảo quản 

cam 

 Năm 

2015-2016 

               

360  

             

360  
        

5 

Kinh phí chứng nhận 

VietGAP cho vùng sản 

xuất cây cam sành. 

Hỗ trợ 01 lần kinh phí cho 15 trang trại tổ 

chức đánh giá và cấp chứng nhận sản xuất 

theo tiêu chuẩn VietGAP. Mức hỗ trợ tối 

đa 100 triệu đồng/dự án 

 Năm 

2015-2020 

            

1.500  

          

1.500  
        

II Nguồn sự nghiệp khoa học  6.500 3.500 - 3.000 -  

1 
Nghiên cứu, ứng dụng 

khoa học kỹ thuật 

Xây dựng và tổ chức thực hiện 02 đề tài 

nghiên cứu, ứng dụng một số biện pháp 

khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo ra sản 

phẩm cam sành năng suất cao; có tỷ lệ 

hạt/quả thấp, độ ngọt cao, mẫu mã đẹp 

2015 - 

2016 

            

1.500  

          

1.500  
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TT Nhiệm vụ 
Nội dung 

 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng 

nhu cầu 

vốn 

Trong đó: 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Ngân 

sách 

huyện 

Ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Dân 

đóng 

góp 

Nguồn 

kinh 

phí 

khác 

Đề xuất thực hiện đề tài khoa học công 

nghệ cấp bộ để tạo giống cam sành có chất 

lượng tốt, quả ít hạt hoặc không hạt, độ 

Brix cao, chống chịu tốt với bệnh 

Greening và Tristeza và bảo tồn nguồn 

gen quý 

Từ năm 

2016 

            

3.000  
    

           

3.000  
    

Thực hiện dự án khảo nghiệm bảo quản 

cam theo công nghệ cao CAS, của  Nhật 

Bản 

Từ năm 

2017 

            

2.000  

          

2.000  
       

III Nguồn quy hoạch và xây dựng cơ bản  6.000 6.000        

1 

Hỗ trợ xây dựng cơ sở 

sản xuất giống cây ăn 

quả của huyện 

xây dựng mới 1.000 m2 nhà lưới (01 nhà 

lưới diện tích 200m2 trồng cây khai thác 

mắt ghép; 04 nhà lưới diện tích 800 m2 để 

sản xuất cây giống).  

 Năm 

2014-2015 

            

2.500  

          

2.500  
        

2 
Quy hoạch bổ sung diện 

tích trồng cam 

Bổ sung quy hoạch cho 15 xã thị trấn, đảm 

bảo diện tích vùng cam trên 6.800 ha. 
Năm 2014 

               

500  

             

500  

             

-    
      

3 
Xây dựng chợ đầu mối 

nông thôn 

Xây dựng 01 chợ đầu mối với diện tich 02 

ha 

 Năm 

2014-2015 

            

3.000  

          

3.000  
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TT Nhiệm vụ 
Nội dung 

 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng 

nhu cầu 

vốn 

Trong đó: 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Ngân 

sách 

huyện 

Ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Dân 

đóng 

góp 

Nguồn 

kinh 

phí 

khác 

IV Nguồn ngân sách huyện  1.500 - 1.500      

1 
Xúc tiến thương mại và 

giới thiệu sản phẩm. 

Hàng năm tuyên truyền quảng bá trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, báo; 

thành lập đoàn xúc tiến thương mại mở 

rộng thị trường tại các tỉnh, tham gia các 

Hội chợ để quảng bá giới thiệu sản phẩm 

cam sành (từ năm 2014-2020) 

Hàng năm 
            

1.500  
  

        

1.500  
    

  

V Nguồn kinh phí khác  800 - - - - 800 

1 

Đào tạo, tập huấn, tham 

quan học tập kinh 

nghiệm 

Đào tạo cho 25 cán bộ Trung tâm Cây ăn 

quả, Trạm Bảo vệ thực vật và cán bộ 

khuyến nông; 40 người hộ nông dân điển 

hình, tập huấn cho 4.000 hộ về kỹ thuật 

trồng, chăm sóc, thu hoạch cam. Tổ chức 

02 cuộc học tập tham quan mô hình trồng 

cây ăn quả 

 Năm 

2014-2016 

               

800  
        

              

800  

 


