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              SỞ NN&PTNT LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT &BVTV                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Số : 281/TTBVTV                            Lâm Đồng, ngày 04 tháng 8 năm 2022 

V/v Báo cáo thực trạng và đề 

xuất kế hoạch chuyển đổi cây 

trồng trên đất trồng điều kém 

hiệu quả giai đoạn 2022-2025. 

 

Kính gửi:  Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện Cát Tiên, 

Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Đam Rông. 

 

Thực hiện văn bản số 1699/SNN-KH ngày 29/7/2022 của Sở Nông nghiệp  

và PTNT Lâm Đồng về việc tiếp thu, giải quyết, xử lý các ý kiến của cử tri, đại 

biểu HĐND và các tổ chức khác về những vấn đề trong phạm vi lĩnh vực Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Để có cơ sở đề xuất xây dựng Kế hoạch chuyển đổi diện tích cây điều 

kém hiệu quả giai đoạn 2022- 2030. Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị  

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cát Tiên, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Đam Rông 

phối hợp báo cáo các nội dung sau:  

 I. Hiện trạng sản xuất và chuyển đổi cây trồng trên đất trồng điều  

1. Diện tích, sản lượng điều niên vụ 2021-2022 

- Thống kê diện tích, sản lượng điều trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp 

tại các xã, thị trấn tại địa phương phân theo độ dốc đất canh tác (Chi tiết biểu 

cung cấp thông tin kèm theo phụ lục 1). 

- Cơ cấu giống điều chủ lực.  

- Đánh giá hiệu quả kinh tế trồng điều trên diện tích canh tác đất nông 

nghiệp và đất lâm nghiệp đang sản xuất điều ổn định lâu năm.  

2. Kết quả tái canh, ghép cải tạo điều và chuyển đổi cây điều kém 

hiệu quả sang cây trồng khác giai đoạn 2015-2021 

- Đánh giá kết quả tái canh, ghép cải tạo cây điều; kết quả chuyển đổi cây 

điều kém hiệu quả (có giá trị thu hoạch dưới 50 triệu đồng/ha/năm) sang các cây 

trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn. 

- Đánh giá hiệu quả kinh tế của các cây trồng chuyển đổi trên đất trồng 

điều vào thời kỳ kinh doanh ổn định.  

(Chi tiết biểu cung cấp thông tin kèm theo phụ lục 2). 

II. Đánh giá thuận lợi, khó khăn về sản xuất điều và công tác chuyển 

đổi cây điều kém hiệu quả tại địa phương 

1. Thuận lợi 

2. Khó khăn  
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III. Đề xuất Kế hoạch chuyển đổi cây điều kém hiệu quả sang cây 

trồng khác giai đoạn 2022-2030 

1. Định hướng chuyển đổi 

- Vùng điều chuyển đổi thuộc diện tích trồng điều trên đất nông nghiệp, 

đất quy hoạch lâm nghiệp đang sản xuất điều ổn định lâu năm của hộ gia đình, 

cá nhân bị già cỗi cho năng suất thấp nhiều năm liền, diện tích điều kém hiệu 

quả không thực hiện tái canh, ghép cải tạo được.  

- Cây trồng chuyển đổi: Lựa chọn cây trồng phù hợp với quy hoạch phát 

triển vùng huyện. Đối với cây ăn quả (sầu riêng, bưởi, cam, quýt, mít, chôm 

chôm, măng cụt, bơ, …) chuyển đổi tại các khu vực có địa hình, thổ nhưỡng phù 

hợp, tầng đất canh tác dày và đảm bảo nguồn nước tưới. 

2. Kế hoạch chuyển đổi: Chi tiết diện tích chuyển đổi sang các loại cây 

trồng phân theo độ dốc đất canh tác.  

(Chi tiết biểu cung cấp thông tin kèm theo phụ lục 3). 

2. Đề xuất giải pháp chuyển đổi cây điều kém hiệu quả sang cây trồng 

khác giai đoạn 2022-2030 (Đề xuất giải pháp về khoa học công nghệ; tổ chức 

sản xuất, thị trường tiêu thụ, …. cơ chế, chính sách và nguồn vốn đầu tư).  

Đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện Cát Tiên, Đạ Huoai, Đạ 

Tẻh, Đam Rông báo cáo gửi về Chi cục Trồng trọt và BVTV, địa chỉ số 12, 

Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt trước ngày 20/8/2022; đồng thời gửi 

qua email: phongtrongtrotccttbvtvld@gmail.com để Chi cục tham mưu Sở Nông 

nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên;   

- Sở NN&PTNT (thay B/c); 

- UBND huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, 

   Đạ Huoai, Đam Rông;  

- Lãnh đạo Chi cục;  

- Lưu: VT, TT.  

K.T CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

  

  

 Trần Quang Duy 

mailto:phongtrongtrotccttbvtvld@gmail.com
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Phụ lục 1: Diện tích, sản lượng điều niên vụ 2021-2022 tại các xã, thị trấn phân theo độ dốc đất canh tác 

 1.1 Trên đất nông nghiệp    ĐVT: Diện tích: ha; sản lượng: tấn   

TT Xã/thị trấn 

Tổng diện 

tích canh 

tác điều 

Tổng 

diện tích 

kinh 

doanh 

Tổng 

sản 

lượng 

Đất có độ dốc 

< 8° 

Đất có độ dốc 

8-15° 

Đất có độ 

dốc 15-30° 

Đất có độ dốc 

>30° 

Diện  

tích 

Sản  

lượng 

Diện  

tích 

Sản  

lượng 

Diện  

tích 

Sản  

lượng 

Diện  

tích 

Sản  

lượng 

1                         

2                         

3                         

4                         

….                         

Tổng cộng                       

 1.2 Trên đất lâm nghiệp    ĐVT: Diện tích: ha; sản lượng: tấn   

TT Xã/thị trấn 

Tổng diện 

tích canh 

tác điều 

Tổng 

diện tích 

kinh 

doanh 

Tổng 

sản 

lượng 

Đất có độ dốc 

< 8° 

Đất có độ dốc 

8-15° 

Đất có độ 

dốc 15-30° 

Đất có độ dốc 

>30° 

Diện  

tích 

Sản  

lượng 

Diện  

tích 

Sản  

lượng 

Diện  

tích 

Sản  

lượng 

Diện  

tích 

Sản  

lượng 

1                         

2                         

3                         

4                         

….                         

Tổng cộng                       
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Phụ lục 2: Kết quả tái canh, ghép cải tạo điều và chuyển đổi cây điều kém hiệu quả sang cây trồng khác giai 

đoạn 2015-2021  

Hạng mục 
Địa phương xã/thị 

trấn  

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

1. Tổng diện tích tái canh, 

ghép cải tạo điều (ha) 
  

              

- Diện tích tái canh                 

- Diện ghép cải tạo                  

2. Chuyển đổi diện tích điều 

sang cây trồng khác (ha) 
  

              

- Cây sầu riêng                 

- Cam                 

- Bưởi                 

- Chôm chôm                 

- Măng cụt                 

- Cây ăn quả khác ……                 

- Mía                 

 - Cao su                 

- Tràm lấy gỗ                 

- Tre tầm vông                 

- Cây khác……                 

TỔNG CỘNG (HA)                 
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Phụ lục 3: Đề xuất Kế hoạch chuyển đổi cây điều kém hiệu quả sang cây trồng khác giai đoạn 2022-2030  

3.1 Kế hoạch chuyển đổi trên đất nông nghiệp 

TT Xã/thị trấn 
Trên đất nông 

nghiệp (ha) 

Cây trồng 

chuyển đổi 

(ha) 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

I   Đất dốc < 8
0 

                    

                          

                          

                          

II   Đất dốc 8-15
0 

                    

                          

                          

                          

III   Đất dốc 15-30
0 

                    

                          

                          

                          

IV   Đất dốc >30
0 

                    

                          

                          

                          

 Ghi chú: Năm 2022 lấy số liệu ước thực hiện cả năm.  
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3.2 Kế hoạch chuyển đổi trên đất lâm nghiệp 

TT Xã/thị trấn 
Trên đất lâm 

nghiệp (ha) 

Cây trồng 

chuyển đổi 

(ha) 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

I   Đất dốc < 8
0 

                    

                          

                          

                          

II   Đất dốc 8-15
0 

                    

                          

                          

                          

III   Đất dốc 15-30
0 

                    

                          

                          

                          

IV   Đất dốc >30
0 

                    

                          

                          

                          

 Ghi chú: Năm 2022 lấy số liệu ước thực hiện cả năm. 
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