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        Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên. 

 

Hiện nay diện tích cam toàn tỉnh đạt 8.690 ha, tập trung chủ yếu tại huyện 

Hàm Yên. Từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý đến nay, do ảnh hưởng của thời tiết 

và tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến cho thị trường tiêu thụ nông sản trong cả 

nước gặp nhiều khó khăn; nhiều hộ trồng cam của huyện Hàm Yên chưa thể thu 

hoạch dẫn đến lượng cam đã chín còn tồn tại các vườn khoảng trên 11.000 tấn. 

Từ ngày 28/01/2020 đến ngày 11/02/2020, do ảnh hưởng của thời tiết bất thuận, 

tại các xã vùng trồng cam Hàm Yên liên tục có mưa và rét đậm kéo dài, ẩm độ 

không khí tại các vườn cam cao, cộng với thời tiết thay đổi đột ngột làm cho 

cam rụng quả với số lượng lớn, nhiều hộ trồng cam bị thiệt hại nặng.  

Để khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị:  

1. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện:  

- Hướng dẫn nhân dân huy động nhân công thu gom cam rụng vào các hố 

tập trung, sử dụng vôi bột rắc phủ trên cam rụng và chôn lấp kín để hạn chế côn 

trùng, nấm bệnh phát sinh gây hại cho vụ tới.  

- Tích cực tìm kiếm, giới thiệu thêm các đầu mối tiêu thụ cam; hướng dẫn, 

đôn đốc nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, tiêu thụ cam cuối vụ, đồng thời 

không để ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển hoa, quả của vụ sau. 

- Thực hiện cắt tỉa những cành còi cọc, cành bị sâu bệnh tạo cho vườn 

cam thông thoáng; chăm sóc, bón thúc phân sớm để đón cam ra đợt lộc xuân. 

Trong đó lưu ý phải bón cân đối các loại phân N, P, K với phân hữu cơ; lựa 

chọn các loại phân bón có bổ sung các chất vi lượng như: Bo, kẽm, đồng,… để 

tăng sức chống chịu và tăng khả năng phân hóa mầm hoa của cây cam. 

- Tiếp tục thực hiện và mở rộng diện tích sản xuất cam theo quy trình sản 

xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), hữu cơ chuyển đổi để nâng cao chất lượng, giá 

trị, sức cạnh tranh của sản phẩm Cam sành Hàm Yên trên thị trường. 

- Rà soát, thống kê diện tích, mức độ thiệt hại của các hộ trồng cam (theo 

mẫu quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của 
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Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản 

xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh) tổng hợp báo cáo, đề xuất cơ chế 

hỗ trợ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở 

Tài chính. 

Lưu ý: Kết quả thống kê thiệt hại của các hộ phải được đơn vị chức năng 

của huyện, UBND xã thẩm định chặt chẽ ngay tại cơ sở, đảm bảo chính xác, 

công khai, không để tình trạng kê khai khống diện tích, mức độ thiệt hại. 

2. Các đơn vị trực thuộc Sở 

2.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và các đơn vị liên quan 

hướng dẫn nhân dân chăm sóc, bón phân cho cây cam theo đúng quy trình kỹ 

thuật; mở rộng diện tích cam VietGAP, hữu cơ để nâng cao chất lượng và sức 

cạnh tranh của Cam sành Hàm Yên. 

- Thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện và tổ chức phòng trừ sâu bệnh 

hại trên cây cam, đảm bảo không để sâu bệnh phát sinh gây hại trên diện rộng 

làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng cây cam. 

- Kiểm tra, tổng hợp số liệu cam bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh và tham mưu 

với Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT 

theo đúng quy định. 

2.2. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản    

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Hàm Yên tìm 

kiếm, giới thiệu thêm các đầu mối tiêu thụ cam cho nhân dân. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn nhân 

dân áp dụng các biện pháp sản xuất, bảo quản, vận chuyển cam đảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm. Tổ chức kiểm tra chặt chẽ chất lượng nông sản hàng hóa lưu 

thông trên thị trường, không để cam kém chất lượng được cung ứng ra thị 

trường làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu Cam sành Hàm Yên. 

2.3. Chi cục Thủy lợi; Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

Chủ trì, phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV và các đơn vị liên quan 

hướng dẫn các đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn của huyện Hàm Yên 

thống kê tình hình thiệt hại và đề xuất chính sách hỗ trợ khi có chỉ đạo của UBND 

tỉnh theo đúng quy định. 
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2.4. Trung tâm Khuyến nông 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, giới thiệu sản 

phẩm cam Tuyên Quang trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và 

Trung ương để khuyến khích tiêu thụ cam. 

- Hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện Hàm Yên và 

Chiêm Hóa tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây 

cam; giới thiệu các kỹ thuật tiến bộ trong thâm canh cây cam để nhân dân áp 

dụng mở rộng sản xuất. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên và 

các đơn vị thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc kịp thời phản ánh với Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp giải 

quyết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh;      (Báo 
- Giám đốc Sở;                      cáo)         
- Các PGĐ Sở; 
- Sở Tài chính; 
- UBND huyện Chiêm Hóa; 
- Báo Tuyên Quang;               (Phối hợp) 
- Đài PT và TH tỉnh;        
- Các Chi cục: Thủy lợi, TT và BVTV;       
QLCL NLS & TS;                                  (Thực hiện) 
- Trung tâm Khuyến nông; 
- Phòng KH-TC Sở; 
- Trang tin điện tử Sở; 
- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Đại Thành 
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