UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CHƢ PƠNG
Số:175/TB – UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Chư pơng, ngày 18 tháng 5 năm 2022
THÔNG BÁO
V/v hỗ trợ tái canh cà phê năm 2022
trên địa bàn xã Chƣ Pơng

Kính gửi:

- Bí thƣ chi bộ các thôn, làng;
- Thôn trƣởng các thôn, làng;

Thực hiện theo công văn số:40/TB-TrT ngày 16/5/2022 của Trung tâm dịch
vụ nông nghiệp huyện Chư Sê V/v hỗ trợ tái canh cà phê năm 2022.
Thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao, thời gian qua Trung tâm Dịch
vụ đã phối hợp với phòng Nông nghiệp&PTNT huyện, UBND xã kiểm tra, rà soát,
thẩm định đánh giá vườn cây đủ điều kiện đăng ký tái canh cây cà phê năm 2022
của các hộ dân trên địa bàn xã.
Tuy nhiên để phù hợp với điều kiện ngân sách huyện và theo Văn bản số
177/VP-NL ngày 09/5/2022 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Kết
luận số 790-KL/HU ngày 05/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy, năm nay
UBND huyện chỉ hỗ trợ cây giống cà phê tái canh cho các đối tượng là hộ nghèo,
cận nghèo, hộ ĐBDTTS, các đối tượng còn lại không hỗ trợ kinh phí mua cây
giống cà phê như các năm trước, các hộ tự chủ động cây giống để tái canh.
Để triển khai thực hiện Phương án hỗ trợ tái canh cà phê năm 2022 trên địa
bàn theo đúng kế hoạch, diện tích đã đăng ký thẩm định. UBND xã đề nghị Bí thư
chi bộ, thôn trưởng phối hợp thực hiện các nội dung:
1. Thông báo để các hộ không thuộc đối tượng được huyện hỗ trợ cây giống
tái canh cà phê năm 2022, để người dân biết chủ động nguồn cây giống để thực
hiện tái canh nâng cao đời sống của nhân dân.
Tổng hợp danh sách, các hộ có nhu cầu đăng ký mua cây giống cà phê của
đơn vị Trung tâm lâm nghiệp nhiệt đới Gia Lai để thực hiện tái canh năm 2022, với
giá cây giống là 3.800đ/cây, kể cả vận chuyển về tại UBND xã, được công ty hỗ
trợ 1.000đ/cây, còn lại phải thanh toán 2.800đ/cây, gửi về UBND xã chậm nhất
vào ngày 22/5/2022, để đơn vị phối hợp Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới Gia Lai
thống nhất các bước tiến hành cấp giống cho người dân sản xuất kịp thời vụ trước
ngày 10/6/2022.
2. Đối với các hộ nghèo, cận nghèo, hộ ĐBDTTS được ngân sách huyện hỗ
trợ kinh phí mua giống cà phê tái canh năm 2022. Hướng dẫn, đôn đốc các hộ chủ
động, tiến hành vệ sinh vườn cây, làm đất, đào hố, xử lý đất và bón phân lót (18 kg
phân chuồng + 01 kg vôi + 0,5 kg lân nung chảy/hố, trộn đều với lớp đất mặt cho
xuống hố theo quy trình tái canh cà phê vối tại Quyết định số 2085/QĐ-BNN-TT

ngày 31/5/2016 của Bộ NN-PTNT) và các điều kiện khác trước khi nhận giống để
trồng khi mùa mưa đến.
Nhận được thông báo này đề nghịBí thư chi bộ thôn trưởng các thôn, làng
thông báo đến các hộ dân đăng ký tái canh cà phê năm 2022 biết và chủ động
nguồn cây giống ./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đảng uỷ xã;
- Lưu VP.
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