
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 2482/SNN-TTBVTV 

V/v chăm sóc và tổ chức  

trồng mới, trồng lại cây chè 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các Công ty cổ phần chè: Sông Lô, Mỹ Lâm, Tân Trào. 
 

Diện tích cây chè toàn tỉnh hiện có 8.468 ha (trong đó 7.936 ha chè cho sản 

phẩm), năng suất bình quân 91,5 tạ/ha, sản lượng chè búp tươi đạt trên 72.600 tấn. 

Trong những năm qua nhiều giống chè lai, chè đặc sản nhập nội được đưa vào sản 

xuất đại trà như: PH8, PH11, Ngọc Thuý, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên, Đại Bạch 

Trà, .... đã góp phần đa dạng hoá các sản phẩm trà của địa phương.  

Tuy nhiên việc trồng thay thế những diện tích chè già cỗi, năng suất thấp  

bằng các giống chè năng suất cao còn chậm, đến nay giống chè Trung Du còn 

chiếm tỷ lệ cao (trên 36% cơ cấu các giống chè toàn tỉnh). Các dự án trồng mới, 

trồng lại diện tích chè của các Công ty cổ phần chè đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt chủ trương tiến độ thực hiện chậm, hiện đạt 9,8% diện tích được phê 

duyệt. Người dân trồng chè sản xuất còn manh mún, theo thói quen; sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật còn nhiều bất cập; việc cơ giới hoá ứng dụng tiến bộ kỹ 

thuật mới vào thâm canh còn chậm; thiếu liên kết với Doanh nghiệp, Hợp tác xã 

dẫn đến năng suất, giá trị sản xuất từ cây chè chưa cao. 

Để đẩy nhanh tiến độ trồng thay thế những diện tích chè già cỗi, năng suất 

thấp; tăng cường đầu tư thâm canh tăng năng suất cây chè, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đề nghị:  

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung 

thực hiện: 

- Vận động, hướng dẫn các Hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở chế biến chè 

trên địa bàn chủ động rà soát, vận động các hộ dân có đất trồng chè hoặc diện 

tích chè đã già cỗi, năng suất thấp hợp đồng liên kết trồng mới, trồng lại, chăm 

sóc vườn chè tạo vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất ổn định, lâu dài.  

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân lựa chọn các nội dung 

phù hợp với chính sách của tỉnh để phát triển sản xuất cây chè.  

+ Chính sách hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ quy định tại Nghị 

quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh;  

+ Chính sách hỗ trợ về vay vốn đầu tư sản xuất; chi phí cải tạo đất; tưới 

tiên tiến, tiết kiệm; cấp mã số vùng trồng; chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn; 
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đánh giá, chứng nhận sản phẩm OCOP và xúc tiến thương mại quy định tại Nghị 

quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

+ Chính sách hỗ trợ về xây dựng liên kết, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, giống,  

bao bì nhãn mác, chuyển giao kỹ thuật quy định tại Nghị quyết số 11/2019/NQ-

HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh;  

+ Chính sách hỗ trợ trồng mới, trồng lại cây chè theo Nghị quyết số 

02/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách 

đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa 

bàn tỉnh. 

- Hướng dẫn, đôn đốc người trồng chè đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa 

trong chăm sóc, đốn, phòng trừ sâu bệnh, thu hái chè, tưới nước chủ động. Mở 

rộng áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên vườn chè; tăng cường sử 

dụng phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh hoặc các chế phẩm sinh học, thuốc bảo 

vệ thực vật có nguồn gốc sinh học để giảm dần phân bón vô cơ và thuốc hóa học 

độc hại, giúp cây chè phát triển bền vững, cho năng suất, chất lượng tốt nhất.   

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh và sử 

dụng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên cây chè; kịp thời ngăn chặn, xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

2. Các Công ty cổ phần chè: Sông Lô, Mỹ Lâm, Tân Trào 

- Quản lý chặt chẽ việc tổ chức sản xuất  trên những diện tích đã được 

chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn (VietGAP, Rainforest, ...), bảo đảm các yêu 

cầu kỹ thuật trong tiêu chuẩn được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Những diện 

tích chè chưa được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn, hướng dẫn người 

sản xuất tăng cường sử dụng phân hữu cơ, phân bón sinh học; áp dụng chương 

trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) để nâng cao năng suất, chất lượng chè 

nguyên liệu; thực hiện đăng ký cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp. 

- Củng cố các tổ dịch vụ bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật, thu 

hoạch,... để giảm chi phí cho người trồng chè và thuận lợi cho việc quản lý chất 

lượng chè búp tươi ngay từ khâu sản xuất ngoài đồng ruộng. 

- Khẩn trương rà soát diện tích chè già cỗi, năng suất thấp và đề xuất 

thanh lý. Chuẩn bị đầy đủ nguồn giống, vật tư để đẩy nhanh tiến độ trồng các 

giống chè năng suất cao, chất lượng tốt và chăm sóc cây chè thời kỳ kiến thiết 

cơ bản. 

- Hoàn thiện nhanh các thủ tục để trình các Sở, ngành liên quan thẩm 

định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện các chính sách hỗ trợ trồng 

mới, trồng lại vườn chè theo điều khoản chuyển tiếp được quy định tại Nghị 

quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn trên địa bàn tỉnh. 
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3. Các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân đầu tư thâm 

canh chè; điều tra, phát hiện dự tính, dự báo sâu bệnh hại cây chè và hướng dẫn 

các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.  

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

đến người trồng chè các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển cây chè trên 

địa bàn tỉnh.  

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh và 

sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên cây chè. Xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá năng suất vườn chè 

theo đề nghị của doanh nghiệp và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thanh lý vườn 

chè để trồng lại bằng các giống chè năng suất, chất lượng cao. Chủ động tham 

mưu tổ chức nghiệm thu các vườn chè đã trồng để các doanh nghiệp được 

hưởng chính sách hỗ trợ sản xuất theo quy định.   

3.2. Trung tâm Khuyến nông 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn ở địa phương, các 

Công ty chè tuyên truyền nhân rộng trong sản xuất đại trà các mô hình trồng chè 

giống mới, mô hình thâm canh, sản xuất chè an toàn đạt hiệu quả kinh tế cao.  

- Lựa chọn các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, đồng bộ như: Tưới, bón phân 

chủ động; an toàn thực phẩm; phòng trừ dịch hại an toàn, hiệu quả; ... để xây 

dựng mô hình sản xuất chè.  

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện các chuyên mục khuyến 

nông trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang để tuyên truyền, 

hướng dẫn nhân dân đầu tư thâm canh chè, ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới 

vào sản xuất chè, sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ,... 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có 

khó khăn, vướng mắc, kịp thời thông tin về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn để phối hợp giải quyết./. 
 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên;  
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng NN&PTNT huyện; 
- Phòng Kinh tế thành phố;  
- Chi cục TT&BVTV            (thực hiện);  
- Trung tâm Khuyến nông; 
- Trang tin điện tử Sở;  
- Các phòng nghiệp vụ; 
- Lưu: VT. (Thảo) 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
 Nguyễn Văn Việt 
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