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Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Trong những năm gần đây, với đặc điểm dễ trồng, tốn ít công chăm sóc, 

cây chuối đã trở thành cây trồng có giá trị kinh tế, góp phần xóa đói, giảm 

nghèo, đặc biệt cây chuối là cây trồng có tiềm năng xuất khẩu. Hiện nay trên địa 

bàn toàn tỉnh hiện có 2.173 ha chuối (diện tích cho thu hoạch 1.944 ha), tập 

trung chủ yếu tại các huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn và Sơn Dương…sản lượng 

quả 17.635 tấn. Thị trường tiêu thụ chính của sản phẩm chuối quả chủ yếu xuất 

khẩu sang Trung Quốc.  

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, từ khi dịch bệnh 

COVID -19 xuất hiện, thị trường tiêu thụ khó khăn, sản phẩm chuối quả tiêu thụ 

chậm, giá bán giảm, nhiều vườn đã bỏ không chăm sóc, không thu hoạch cùng 

với đó một số diện tích chuối trồng nhiều năm nên đã già cỗi. Trên vườn chuối 

đã xuất hiện một số sâu bệnh đang phát sinh gây hại như: Bệnh vàng lá; bệnh 

héo rũ; bệnh do virus gây khảm lá, chùn ngọn; sâu đục thân,…gây hại. 

Để cây chuối phát triển ổn định, bền vững theo đúng quy hoạch, kế hoạch và 

định hướng phát triển của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn tập trung hướng dẫn nhân dân thực hiện một số nội dung sau:  

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trồng và chăm sóc chuối theo đúng 

hướng dẫn kỹ thuật tại Văn bản số 385/SNN-Tr.Tr ngày 28/3/2012 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn.  

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan làm tốt công tác dự tính dự báo 

sâu bệnh hại trên cây chuối, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời, 

không để sâu bệnh phát sinh thành dịch.   

- Chỉ mở rộng diện tích trồng chuối khi đã có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm; 

đưa cây chuối vào kế hoạch sản xuất của địa phương, phân công cán bộ lãnh đạo 

phụ trách và thành lập các tổ nhóm, hợp tác xã liên kết trồng, tiêu thụ chuối; có 
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biện pháp bảo đảm vùng trồng cho đơn vị ký liên kết, tránh để xảy ra tình trạng 

tranh mua, tranh bán phá vỡ cam kết.   

- Quản lý chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng giống chuối đưa vào trồng trên 

địa bàn. Yêu cầu cây giống phải sạch bệnh, có nguồn gốc xuất sứ, chất lượng cây 

giống đồng đều. 

- Xây dựng mô hình sản xuất, thâm canh, gắn với cấp mã số vùng trồng, 

đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, để tăng sức cạnh tranh của 

sản phẩm ở thị trường nội địa và xuất khẩu. 

- Tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối, tìm kiếm các doanh nghiệp để 

đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Mời gọi, tạo cơ chế để khuyến khích doanh nghiệp, 

hợp tác xã  ký hợp đồng liên kết trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chuối; xuất 

khẩu theo đơn đặt hàng hạn chế thấp nhất rủi ro từ thị trường mang lại.  

2. Yêu cầu các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 

2.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Rà soát bổ sung hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu 

bệnh trên cây chuối; phối hợp với các cơ quan chuyên môn ở địa phương hướng 

dẫn nhân dân trồng, chăm sóc chuối theo đúng kỹ thuật và phù hợp với tình hình 

sản xuất của từng địa phương. 

- Phân công cán bộ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các 

huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm 

tra thăm vườn, điều tra, theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh phát sinh gây hại trên 

cây chuối và các cây trồng khác. 

- Tham mưu, hướng dẫn các địa phương xây dựng mô hình sản xuất, thâm 

canh gắn với cấp mã số vùng trồng, đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng, truy xuất 

nguồn gốc, để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm ở thị trường nội địa và phục vụ 

xuất khẩu. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan làm tốt công 

tác thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, buôn bán, sử dụng giống cây trồng, vật tư 

phục vụ sản xuất nông nghiệp. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quá 

trình sản xuất, buôn bán, sử dụng giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn. 

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm 

sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây chuối và các cây trồng khác. 

2.2. Trung tâm Khuyến nông 

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để tuyên 

truyền trên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kỹ thuật 
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trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây chuối để nông dân biết và chủ 

động phòng chống. 

- Hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố thực 

hiện lồng ghép các chương trình tập huấn mùa vụ với tuyên truyền hướng dẫn 

nông dân trồng, chăm sóc cây chuối theo đúng kỹ thuật để cây trồng cho năng 

suất và hiệu quả kinh tế cao. 

- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn của các huyện, thành phố tìm kiếm 

doanh nghiệp, mời gọi liên kết tiêu thụ và xây dựng mô hình thâm canh gắn với 

cấp mã số vùng trồng cho cây chuối.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 

các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực 

hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời thông tin về Sở Nông nghiệp và 

PTNT (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Điện thoại: 02073.817.303) 

để phối hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (Đề nghị); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Phó giám đốc Sở; 

- Đài PT&TH tỉnh       (Phối hợp); 

- Báo Tuyên Quang    

- Chi cục Trồng trọt và BVTV;   

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện;     (Thực hiện); 

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Trung tâm DVNN các huyện, TP; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, TTBVTV (PD). 
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