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BAO CÁO
Giãi pháp thirc hin Dir an h trç dâu tir phát trin
vñng chuyên canh cay chè Huyn Minh Long
T1c hien Cong van so 1021-CV/HU ngày 09/01/2019 cüa Ban Thuông
vi Huyn ñy ye vic tharn mu'u ni dung chuân hi. Hi nghi. Huyn 1iy trong
tháng 01/20 19. UBND huyn báo cáo ni dung ye giái pháp thrc hin Dr an h
tro dâu tu phát triên yang chuyên canh cay ché huyn Minh Long, giai don
20 19-2020 Cu the nhu' sau:
Sau khi Dir an h trg du tu phát trin vüng chuyên canh cay Ché huyn
Minh Long, giai don 2019 - 2020 dugc UBND huyn phê duyt. UBND huyn
Quyêt di.nh thành 1p BQL dir an dê quàn 1 và to ch1rc thixc hin dir an theo quy
trInh gôm thành phân.
- Dti din Lãnh do UBND huyn:
- Dai din Lãnh do Trung tarn Djch vi nOng nghip huyn;
- Di din các phông: Nông nghip và PTNT, Tài nguyen và MOi trumg,
Tài chinh - Kê hotch và Länh do UBND các xã thuc vüng dr an lam thành
viên BQL.
1. Giãi pháp to chüc thirc hin:
1.1. Di voi UBND huyn: Chi do, diêu hành các phông ban lien quan
thuc hiên môt so nhiêrn vu sau:
- Trung tam Dtch v nông nghip huyn: Lp k hoch thirc hin dr an
vi sir tham gia ciia các don vi và ngui nông dan trên di.a bàn huyn cii the:
+ T chrc hpp vói chinh quyên dja phuang và các ban, ngành lien quan
cüa xã die thông qua toàn b ni dung dir an và rnic tiêu dix an.
+ Phi h9p vó'i UBND các xã thông báo d các h nông dan däng k
tham gia dir an và tiên hành hçp ti thôn die cong khai miic tiêu, ni dung và
mirc do h trci cüa du an;
+ T chrc tp hun cho nông dan tham gia dir an, chi do chäm soc và
cüng nông dan theo dOi tInh hInh sinE truO'ng và phát triên c1ia cay chè.
+ DanE giá, báo cáo tInh hInh thirc hin dr an hang qu, 6 tháng, 9 tháng,
narn ye UBND huyn die theo dOi, chi do ki.p thèi.
- Di vó.i Phông Nông nghip và Phát trin nông thOn huyn: Thm di.nh
và tham rnuu phê duyt dir an. Thirc hin cOng the quãn 1 Nhã nuc gililp
UBND huyn Va giárn sat nguôn cung 1mg giông trên di.a bàn huyn.

- Di vi Phông Tâi chInh - K hoch huyn: Tham muu TJBND huyn bô
tn kinh phi d thrc hin dr an, nEat là nguôn tinE da phân khai và nguôn dôi
irng cña huyn.
1.2. Dôi vó'i Uy ban Mt tran T quc Vit Nam huyn, các t ch'c chInh
tr xã hOi huyn phôi hpp tuyên truyên, vn dng giip cho ngu'ô'i dan tiêp can,
nm bt du'9'c nEü'ng thông tin v d an và hiu qua ye cay Ché, nhãrn thay dOi
nhn th'c cña nguô'i dan, tir do tir nguyen chuyên dOi các loai cay trông có giá
tr kinh t thp sang trOng cay Chè.
1.3. Dôi vó'i UBND các xà:
- T chü'c hçp quán trit chü tru'rnig vic thc hin d an vng chuyên
earth cay ché den toàn the can b và Nlhân dan trong xã biêt dê tharn gia.
Phi hop vO'i các don vi lien quan 1p k hoach kirn tra din tIch dt
trng thôn, to chü'c hgp thôn, kiêrn tra thuc té din tIch dat dã dãng k vâ xac
dinh các din tIch darn báo thirc hin giai doan 2019 —2020.
- \7 n dng h có nguyen v9ng tharn gia dr an, tir nguyen vit dan däng
k và dOi ing kp thO'i các khoán dâu tu (cOng lao ding, phân bón hü'u ca) theo
quy trInh thirc hin. Tharn gia day dü các buôi tp huân dê nàrn bat, ap diing
duac các k thuât dã chuyên giao vào san xuât vâ thirc hin ding quy trInh k
thuât canh tác: trông dñng diên tIch, dñng rnt d, bón dü phân, chãrn soc dung
thôi gian quy dnh dã du'rc huOng dan.
2. Giãi pháp v von: Ngoài kinh phi du'oc ngân sách tinh diu chinh k
hoach vOn dâu tu cOng trung han giai doan 2016 - 2020 là 6.000 triêu dOng.
Ngoài nguôn von cap trên, huyn con huy dng các nguOn vOn, nhu: Von dOi
Irng cüa huyên, huy dng vOn tçr có trong dan (cong lao dng, phân hU'u co', ..)
dê thuc hien du' an.
3. Giãi pháp cay ging:
- Hang nàrn BQL xây dirng k hoach thrc hin, k kt hpp dng nguyen
tàc vi dan vj cung img giông cay ché.
- Gi6ng chè phài duçc uom tr hat, hat chè d u'am ging phài tr cay chè
xanE Minh Long và da diem vuO'n iiam t?i da bàn huyen MinE Long.
- Quàn l, kirn tra ging tü khi chun bj uom dn khi xut vu?n, ging
dam bão u'am trong tñi bâu cO dQ tuOi tr 12 ± 14 tháng tr len.
- Tru'c khi dua vâo trng chè, phi hQpvâi cac co quan chirc nàng cüa
huyn và LTBND càc xã tiên hành nghiêm thu giOng dñng tiêu chuan quy djnE.
-, Riêng trong nàm 2019 BQL dã k hp dng nguyen tc vi dan vj cung
ñ1g giông qua kiêrn tra giOng dâ duqc uam tai cac vuOn darn bão thuc hin
trông khoáng 40 ha chè.
Vây ging cay chè dia phuang khOng di d thrc hin theo dr an trong
näm 2019 nhu ke hoach d ra là 90 ha. Nguyen nhân, do gia ché trong nhU'ng
nàrn gan day tang cao nên nông dan dã thu hoach ché canE d ban, dn dn cay
ra hat rat it.
4. Giãi pháp v chun bi dat:
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Uu tiên 1ira ch9n nhtng vñng dt dã có cay che bong, dcc theo tuyên
du'ng tinh 624 (tIt' thón Du' HI?u den thón Mai Lânh HzTi'u xd Long Mai và dQc
theo tuyên du'&ng den khu du llch sinh thai Thác Ti'àng và Dóng Can).
Thy thuc vào s lu'gng cay ging hang näm Va k hoch cüa dir an sê
tiên hành kiêrn tra dat, nêu dii diêu kin thI dua vào kê hotch dê trông Chè.
5. Giãi pháp v thj trlthng tiêu thii san phâm:
UBND huyn dà xây dçrng Nlhãn hiu ché Minh Long và duçc Ciic So
hu tn tu ciia B Khoa hpc - Cong ngh cap giây chit'ng nhn dàng k Nhn
hiu tp the Chè Minh Long ti Quyêt dnh so 44508/QD-SHTT ngày 03/7/20 17
vâ UBND tinh Quàng phê duyt dê tài, dir an: Quãn 1 và phát triên nhãn hiu
chirng nhn chè Minh Long ti Quyêt dnh so 2043/QD-UBND ngày
27/10/2016.
Den nárn 2018, UBND huyn dã k kt xây drng chuo'ng trInh quâng bá
thuog hiu chè xanh MinE Long trên các thông tin di chñng. Trong thOi gian
tói huyn tiêp tic dnh huóng khai thác mO rng, phát triên th truOng tiêu thi
san phârn Chè. Dê phát huy hét tiêrn näng igi the cüa cay Ché.
7. Thri gian thirc hin di an:
- Giai dotn 1: lix närn 2019 - 2020
- Giai don 2: Tix nam 2021 - 2023 (tinh chua phê duyt k hoch du tu
trung han).
8. Dir kiên k hoich thiyc hin hang nàm:
K hoch d1x kin thrc hin giai don 2019 - 2020.
Tong
Nãm 2019 Nãm 2020
DYT
Xã
TT
70
45
25
Ha
Long Hip
1
65
45
20
Ha
Long Mai
2
30
20
10
Ha
Long Mon
3
75
50
25
Ha
ThanhAn
4
30
20
10
Ha
Long So'n
5
270
180
90
Tôngcng
Trên day là Báo cáo v giài pháp thirc hin Dir an h trg dâu tu pháp triên
vixng chuyên canh cay ché huyn Minh Long./.
TM. UY BAN NHAN DAN
T. CHU T!CH

I\To'i n/ian:
- TT. Huyn iiy;
-CT,cácPCT;
- VP: C, PCVP;
-Lu'uVT.
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