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Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế; 

- UBND các phường, xã; 

- Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN. 

  

Thời gian qua, Thành ủy, UBND Thành phố đã chỉ đạo các phường, xã 

tập trung cho việc phát triển kinh tế vườn theo hình thức nông, lâm kết hợp (kết 

hợp trồng cây ăn quả và rau, củ ngắn ngày theo hướng chuyên canh); một số 

vườn đã bắt đầu có thu nhập từ việc trồng rau và khai thác cây ăn quả.  

Để tiếp tục phát triển kinh tế vườn; UBND thành phố yêu cầu UBND các 

phường xã, các phòng, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. UBND các phường, xã: 

- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể hướng dẫn, hỗ trợ 

người dân chăm sóc cây ăn quả theo đúng quy trình kỹ thuật:  

+ Lên luống để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây 

để cây sinh trưởng và phát triển. Lên luống thẳng, phẳng trên mặt có rãnh thoát 

nước, hướng luống phù hợp cây trồng.  

+ Bón phân chuồng (tốt nhất là loại phân có rơm hoai mục) hoặc phân gà 

hoai mục để vào tải, rạch hình chữ thập rồi úp mặt rạch xuống dưới, thỉnh 

thoảng tưới nước hoặc mưa phân sẽ chảy xuống đất cây hấp thu dần, hạn chế 

phân bị rửa trôi. 

+ Quét, rắc vôi dưới gốc cây để ngăn chặn sự suy thoái của đất; khử được 

tác hại của mặn; ức chế sự phát triển của nấm bệnh trong đất và phát huy hiệu 

lực của phân hữu cơ, phân vô cơ đồng thời giúp phòng một số bệnh vì vôi có tác 

dụng làm hạn chế sự nẩy mầm của bào tử nấm, sâu đục thân. 

- Tổ chức khảo sát các vườn, hộ có nhu cầu phát triển vườn hộ để trồng 

các giống chủ đạo gồm: hồng xiêm, vú sữa hoàng kim, vú sữa tím, ổi và mãng 

cầu. Đối với phường Thạch Linh ngoài các giống trên, rà soát các vườn hộ có 

nhu cầu trồng giống hồng vuông Đông Lộ để bảo tồn, phát triển giống gen cây 

hồng bản địa. Các phường, xã tổng hợp theo biểu mẫu gửi kèm, gửi Phòng Kinh 

tế trước ngày 10/12/2022 để tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố.  

2. Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN Thành phố phân công cán bộ 

thường xuyên xuống trực tiếp cơ sở hướng dẫn người dân trong việc chăm sóc 

cây ăn quả, báo cáo hàng tuần kết quả thực hiện của các phường xã và tình hình 

sinh trưởng, phát triển của cây trồng về UBND thành phố (qua phòng Kinh tế). 
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3. Giao phòng Kinh tế kiểm tra, đề xuất hỗ trợ kinh phí và tổ chức mua 

giống cây ăn quả cho các địa phương có nhu cầu. Báo cáo kết quả thực hiện của 

các địa phương, đơn vị để làm cơ sở đánh giá cuối năm.  

Nhận được công văn này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu UBND các 

phường, xã; các phòng, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, báo cáo đúng 

thời gian quy định./.   
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Thành ủy; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Phòng Kinh tế; 

- Lưu: VT, KT2. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Lê Quang Đức 



UBND XÃ, PHƯỜNG…. 

 

DANH SÁCH CÁC HỘ CÓ NHU CẦU TRỒNG CÂY ĂN QUẢ 

 

 

Stt Tên chủ  hộ Địa chỉ Diện tích vườn Loại cây có nhu cầu trồng Số lượng 

            

            

            

            

 

 

Người lập         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

         CHỦ TỊCH 
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