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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH LÂM ĐỒNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 910/QĐ-UBND                           Lâm Đồng, ngày 20 tháng 5 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch nâng cao chất lượng, chuyển đổi giống cây trồng  

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh phê 

duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 

phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 07/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 74/TTr-SNN ngày 06/4/2020; ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Văn bản số 

1049/STC-HCSN ngày 14/5/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch nâng cao chất lượng, chuyển đổi giống cây trồng 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020, cụ thể như sau:  

I. Mục tiêu 

1. Mục tiêu chung: Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng giống cây trồng và 

chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả; hình thành các vùng sản xuất tập trung 

quy mô lớn, chất lượng cao, được cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc đáp ứng 

thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.  

2. Mục tiêu cụ thể: 

a) Làm chủ công nghệ sản xuất giống hoa lan Hồ Điệp, chủ động nguồn giống 

phục vụ sản xuất, giảm giá thành sản phẩm. 

b) Thực hiện chuyển đổi giống, tái canh cải tạo 10.200 ha sản xuất kém hiệu 

quả bằng các giống cây trồng mới cho năng suất cao, chất lượng tốt, có giá trị kinh tế 

cao gắn với các đơn vị liên kết thu mua sản phẩm; giảm 6.000 ha canh tác có giá trị 

dưới 50 triệu đồng/ha, diện tích canh tác kém hiệu quả còn khoảng 56.000 ha. 

c) Hoàn thành cấp mã số vùng trồng cho cây sầu riêng tại Đạ Huoai. 

II. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi thực hiện: Tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

2. Đối tượng áp dụng:  

a) Hộ nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác có nhu cầu chuyển đổi giống cây trồng 

(riêng hỗ trợ cây trồng trên đất trồng điều, tái canh cải tạo giống cà phê ưu tiên cho 

các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo). 
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b) Trung tâm giống, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng (hạng mục nâng cao năng lực sản xuất giống). 

III. Nội dung thực hiện 

1. Nâng cao năng lực sản xuất giống cây trồng chất lượng cao: Hỗ trợ Trung 

tâm Giống và Vật tư nông nghiệp-Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mua bản 

quyền giống hoa lan Hồ điệp và nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống có chất 

lượng, sạch bệnh phục vụ sản xuất. 

2. Thực hiện chuyển đổi giống cây trồng:  

a) Chuyển đổi 10.200 ha cây trồng kém hiệu quả bằng các giống cây trồng mới 

cho năng suất, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và có giá trị kinh tế cao, gồm: 

chuyển đổi 620 ha đất trồng điều; 370 ha lúa 01 vụ; 2.090 ha cây trồng khác; trồng tái 

canh ghép cải tạo 7.040 ha cà phê, phát triển 80 ha giống lúa chất lượng cao 80 ha.  

b) Ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí để chuyển đổi, tái canh cải tạo 554 

ha cây trồng các loại, gồm: 131 ha điều, 75 ha lúa 01 vụ; tái canh, cải tạo 103 ha cà phê; 

phát triển lúa chất lượng cao 80 ha và 165 ha cây trồng khác. 

3. Hướng dẫn và cấp mã số vùng trồng:  

- Tổ chức thực hiện tập huấn, hướng dẫn quy trình, thủ tục và các yêu cầu liên 

quan đến cấp mã số vùng trồng cho cán bộ và người sản xuất trên địa bàn huyện, 

thành phố trong tỉnh. 

- Hỗ trợ cấp mã số vùng trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh.  

4. Kiểm tra, quản lý giống cây trồng: Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về 

giống cây trồng, gồm: điều kiện sản xuất, buôn bán giống cây trồng và ghi nhãn và 

quảng cáo giống cây trồng để đảm bảo có nguồn giống tốt, sạch bệnh phục vụ chương 

trình chuyển đổi giống năm 2020. 

III. Định mức hỗ trợ  

1. Nâng cao năng lực sản xuất giống cây trồng chất lượng cao: Ngân sách nhà 

nước hỗ trợ 100% chi phí thực hiện.  

2. Hỗ trợ chuyển đổi giống cây trồng: 

- Mức hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất điều: cây sầu riêng 10 triệu đồng/ha; 

cây bơ 2 triệu đồng/ha; cây ăn quả khác 03 triệu đồng/ha, tái canh điều 02 triệu 

đồng/ha. 

- Mức hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất lúa 01 vụ: cây rau 10 triệu đồng/ha, 

cây hoa lay ơn 10 triệu đồng/ha. 

- Mức hỗ trợ chuyển đổi cây trồng khác: rau, hoa các loại 10 triệu đồng/ha, 

atiso 20 triệu đồng/ha, bơ ghép 02 triệu đồng/ha, sầu riêng 10 triệu đồng/ha, chuối 

laba 10 triệu đồng/ha, hồng ăn trái 02 triệu đồng/ha, tầm vông 10 triệu đồng/ha. 

- Mức hỗ trợ tái canh cà phê (cà phê chè, vối) 05 triệu đồng/ha; ghép cải tạo cà 

phê vối 01 triệu đồng/ha. 

- Mức hỗ trợ phát triển giống lúa chất lượng cao: 03 triệu đồng/ha.  

3. Cấp mã số vùng trồng, kiểm tra, quản lý giống cây trồng: Ngân sách nhà 

nước hỗ trợ 100% chi phí thực hiện. 
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IV. Kinh phí thực hiện 

1. Tổng kinh phí thực hiện: 86.453 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 4.046 triệu đồng; 

- Nhân dân, doanh nghiệp đóng góp: 82.407 triệu đồng, gồm: 

+ Vốn đối ứng của dân đối với các hạng mục hỗ trợ: 4.801 triệu đồng; 

+ Vốn của nhân dân tự thực hiện đầu tư: 77.606 triệu đồng.  

(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo). 

2. Phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước theo địa phương, đơn vị: 

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 809 triệu đồng. 

- Nâng cao năng lực sản xuất giống: 400 triệu đồng; 

- Kiểm tra chất lượng cây giống: 60 triệu đồng; 

- Cấp mã số vùng trồng: 227 triệu đồng; 

- Kinh phí quản lý: 122 triệu đồng. 

b) UBND các huyện, thành phố: 3.237 triệu đồng, cụ thể: 

- Thành phố Đà Lạt:  225 triệu đồng. 

- Thành phố Bảo Lộc:  240 triệu đồng. 

- Huyện Lạc Dương:  330 triệu đồng. 

- Huyện Bảo Lâm:     270 triệu đồng. 

- Huyện Đam Rông:  332 triệu đồng.  

- Huyện Đơn Dương:  250 triệu đồng. 

- Huyện Đức Trọng:  230 triệu đồng. 

- Huyện Lâm Hà:   265 triệu đồng. 

- Huyện Di Linh:   245 triệu đồng. 

- Huyện Đạ Huoai:    200 triệu đồng. 

- Huyện Đạ Tẻh:  355 triệu đồng. 

- Huyện Cát Tiên:   295 triệu đồng.  

Kinh phí quản lý các huyện, thành phố: Các địa phương cân đối từ nguồn ngân 

sách huyện, thành phố để thực hiện.   

(Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo) 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Theo Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 

07/12/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng.. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các 

huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo 

hiệu quả, đúng quy định;  
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b) Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan 

tổ chức thực hiện đúng nội dung, mục tiêu phê duyệt; báo cáo UBND tỉnh kết quả 

thực hiện trước ngày 20/12/2020. 

2. Sở Tài chính: Thông báo dự toán chi tiết được phê duyệt tại Điều 1 Quyết 

định này; đồng thời, hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo đúng quy 

định. 

3. UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc:  

a) Chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã và nhân dân triển 

khai thực hiện kế hoạch tại địa phương đúng quy định. 

b) Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các 

sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Thủ trưởng các ngành, đơn 

vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Phạm S 
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Phụ lục 3: Phân bổ kinh phí ngân sách thực hiện nâng cao chất lượng, chuyển đổi giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 910 /QĐ-UBND ngày 20 /5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) 

 

TT Hạng mục 

Quy 

mô/ 

kinh 

phí 

Địa phương, đơn vị 

Sở 

NN 

Đà 

Lạt 

Bảo 

Lộc 

Lạc 

Dương 

Bảo 

Lâm 

Đam 

Rông 

Đơn 

Dương 

Đức 

Trọng 

Lâm 

Hà 

Di 

Linh 

Đạ 

Tẻh 

Đạ 

Huoai 

Cát 

Tiên 

I 
Nâng cao năng lực sản xuất giống cây 

trồng chất lượng cao 
400 400             

II Chuyển đổi giống cây trồng (ha)               

  Diện tích (ha) 554  25 40 60 45 46 25 23 38 37 120 20 75 

  Kinh phí (triệu đồng) 3.237  225 240 330 270 332 250 230 265 245 355 200 295 

1 
Chuyển đổi giống cây trồng trên đất 

trồng điều 
              

  Diện tích (ha) 131      6     40 20 65 

  Kinh phí (triệu đồng) 547      32     120 200 195 

1.1 
Chuyển đổi giống cây ăn quả trên đất 

trồng điều 
              

  Diện tích (ha) 101      6     40 20 35 

  Kinh phí (triệu đồng) 487      32     120 200 135 

a Sầu riêng               

 Diện tích (ha) 27      2      20 5 

 Kinh phí (triệu đồng) 270      20      200 50 

b Bơ ghép               

 Diện tích (ha) 5             5 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/ Số 29/ Ngày 28 - 5 - 2020 

 

11 

TT Hạng mục 

Quy 

mô/ 

kinh 

phí 

Địa phương, đơn vị 

Sở 

NN 

Đà 

Lạt 

Bảo 

Lộc 

Lạc 

Dương 

Bảo 

Lâm 

Đam 

Rông 

Đơn 

Dương 

Đức 

Trọng 

Lâm 

Hà 

Di 

Linh 

Đạ 

Tẻh 

Đạ 

Huoai 

Cát 

Tiên 

 Kinh phí (triệu đồng) 10             10 

c Cây ăn quả khác               

  Diện tích (ha) 69      4     40  25 

  Kinh phí (triệu đồng) 207      12     120  75 

1.2 Tái canh điều               

  Diện tích (ha) 30             30 

  Kinh phí (triệu đồng) 60             60 

2 Chuyển đổi cây trồng trên đất lúa 01 vụ               

  Diện tích (ha) 75       25 23 10 7   10 

  Kinh phí (triệu đồng) 750       250 230 100 70   100 

2.1 Cây rau               

  Diện tích (ha) 67       25 15 10 7   10 

  Kinh phí (triệu đồng) 670       250 150 100 70   100 

2.2 Cây hoa               

  Diện tích (ha) 8        8      

  Kinh phí (triệu đồng) 80        80      

3 Chuyển đổi cây trồng khác               

  Diện tích (ha) 165  20 40 50 25 20   5 5    

  Kinh phí (triệu đồng) 1.190  200 240 280 170 200   50 50    
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TT Hạng mục 

Quy 

mô/ 

kinh 

phí 

Địa phương, đơn vị 

Sở 

NN 

Đà 

Lạt 

Bảo 

Lộc 

Lạc 

Dương 

Bảo 

Lâm 

Đam 

Rông 

Đơn 

Dương 

Đức 

Trọng 

Lâm 

Hà 

Di 

Linh 

Đạ 

Tẻh 

Đạ 

Huoai 

Cát 

Tiên 

3.1 Cây rau, hoa                

  Diện tích (ha) 25  20       5     

  Kinh phí (triệu đồng) 250  200       50     

3.2  Atiso               

  Diện tích (ha) 10    10          

  Kinh phí (triệu đồng) 200    200          

3.3 Bơ ghép               

  Diện tích (ha) 30   20  10         

  Kinh phí (triệu đồng) 60   40  20         

3.4 Sầu riêng               

  Diện tích (ha) 45   20  15 5    5    

  Kinh phí (triệu đồng) 450   200  150 50    50    

3.5 Chuối laba               

  Diện tích (ha) 5      5        

  Kinh phí (triệu đồng) 50      50        

3.6 Hồng ăn quả               

  Diện tích (ha) 40    40          

  Kinh phí (triệu đồng) 80    80          
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TT Hạng mục 

Quy 

mô/ 

kinh 

phí 

Địa phương, đơn vị 

Sở 

NN 

Đà 

Lạt 

Bảo 

Lộc 

Lạc 

Dương 

Bảo 

Lâm 

Đam 

Rông 

Đơn 

Dương 

Đức 

Trọng 

Lâm 

Hà 

Di 

Linh 

Đạ 

Tẻh 

Đạ 

Huoai 

Cát 

Tiên 

3.7 Tre tầm vông               

  Diện tích (ha) 10      10        

  Kinh phí (triệu đồng) 100      100        

III Trồng tái canh, ghép cải tạo cà phê               

  Diện tích (ha) 103  5  10 20 20   23 25    

  Kinh phí (triệu đồng) 515  25  50 100 100   115 125    

1 Trồng tái canh cà phê vối               

  Diện tích (ha) 88     20 20   23 25    

  Kinh phí (triệu đồng) 440     100 100   115 125    

2 Trồng tái canh cà phê chè               

  Diện tích (ha) 15  5  10          

  Kinh phí (triệu đồng) 75  25  50          

IV Phát triển sản xuất lúa chất lượng cao                

  Diện tích (ha) 80           80   

  Kinh phí (triệu đồng) 235           235   

V Hướng dẫn cấp mã số vùng trồng 227 227             

VI Kiểm tra chất lượng cây giống  60 60             

  Kinh phí (triệu đồng) 60 60             
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TT Hạng mục 

Quy 

mô/ 

kinh 

phí 

Địa phương, đơn vị 

Sở 

NN 

Đà 

Lạt 

Bảo 

Lộc 

Lạc 

Dương 

Bảo 

Lâm 

Đam 

Rông 

Đơn 

Dương 

Đức 

Trọng 

Lâm 

Hà 

Di 

Linh 

Đạ 

Tẻh 

Đạ 

Huoai 

Cát 

Tiên 

VII Kinh phí quản lý 122 122             

Tổng diện tích (ha) 554  25 40 60 45 46 25 23 38 37 120 20 75 

Tổng kinh phí (triệu đồng) 4.046 809 225 240 330 270 332 250 230 265 245 355 200 295 
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