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TP.Kon Tum, ngày

tháng 3 năm 2015

V/v tuyên truyền, vận động nhân
dân không phá bỏ cây cao su
trên địa bàn thành phố
Kính gửi:
- Phòng Kinh tế thành phố;
- Uỷ ban nhân dân các xã, phường;
- Đài Truyên thanh - Truyền hình thành pho;

Thực hiện ý kiến chí đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1868/ƯBNDKTN, ngày 28/7/2014 về tình hình phá bỏ'cây cao su trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay, Công ty Cao su Kon Tum đang thực hiện tái canh cây cao su
một số noi trên địa bàn thành phố. Đe không xảy ra tình trạng người dân chặt bo
cây cao su đe chuyến sang cây trồng khác, UBND thành phố yêu cầu:
1. Uy ban nhân dân các xã, phường:
- Triến khai rà soát, thống kê diện tích cây cao su: diện tích cao su tiếu
điên, diện tích cao su liên doanh, diện tích cây cao su trên 20 năm tuôi và diện
tích cao su trồng mới (diện tích trong thời kỳ kiến thiết cơ bản)\ thống kê diện
tích cao su người dân tự phá bỏ đê chuyên đôi sang trông cây khác; diện tích cao
su trông ngoài quy hoạch; báo cáo về ƯBND thành phô (qua phòng Kinh tê
thành phô) trước ngày 10/4/2015.
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động người trồng cao
su tiếp tục chăm sóc, duy trì vườn cây cao su; đặc biệt đối với các hộ tham gia
Đe án chính sách hồ trợ phát triên cao su tiếu điền không tự ý chặt bỏ cây cao su
đê chuyên đôi sang trông cây khác hoặc chuyên nhượng vườn cây cao su cho
các hộ khác như đã cam kết khi đăng ký tham gia Đe án.
- Đối với diện tích cây cao su hết chu kỳ khai ứiác cần tái canh, diện tích
trồng mới hàng năm cần sử dụng cơ cấu giống cao su mới có năng suất, chất
lượng cao theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp; đồng thời trồng xen cây
ngan ngày phù hợp trong thời kỳ kiến thiết cơ ban đê tăng thu nhập, giám chi
phí đầu tư.
2. Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố:
Tuyên truyền, vận động người trồng cao su cần bình tĩnh, tiếp tục duy trì việc
chăm sóc vườn cây cao su vừa đảm bảo chi phí đầu tư, vừa đảm bảo sinh trưởng của
vườn cây trước nhùng biến động về giá ca thị trường mủ cao su hiện nay.

3. Phòng Kinh tế thành phố:
Chủ trì, phối họp với ƯBND các xã, phường và các cơ quan liên quan xây
dựng kế hoạch đế kiếm tra, tống hợp tình hình phá bỏ cây cao su để chuyền đổi
sang cây trồng khác, đặc biệt là các hộ tham gia Đề án chính sách hỗ trợ phái
triên cao su tiếu điền; tham mưu, đề xuất ƯBND thành phố các giải pháp nhằm
không đê xảy ra tình trạng các hộ tự ý phá bỏ vườn cây cao su trong thời gian
tới. Hoàn thành trư ó c ngày 15/4/2015.
UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch ƯBND các xã, phường và Thủ trưởng
các đơn vị có liên quan nghiêm túc triến khai thực hiện./.
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