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BÁO CÁO 

Thu thập một số chỉ tiêu về hiện trạng sản xuất cây công nghiệp lâu năm 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 1044/SNN-BVTV ngày 09/8/2019 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc thu thập một số chỉ tiêu về hiện trạng sản xuất cây công 

nghiệp lâu năm. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

Cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện gồm có cây chè và cây hồi. 

Qua điều tra thu thập thông tin trong năm 2018 trên địa bàn huyện cây công 

nghiệp lâu năm chủ yếu được nhân dân chăm sóc và thu hoạch, diện tích trồng 

mới rất ít (cây chè trồng mới 1,24 ha, cây hồi không có trồng mới) 

1. Diện tích cây công nghiệp lâu năm có đến năm 2018, dự kiến năm 

2019 

TT Hạng mục 
Đơn 

vị 
2016 2017 2018 

2019 (dự 

kiến) 

I Cây chè      

1 Diện tích Ha 372 353 353 360 

2 Tr. Đó: Diện tích trồng mới Ha   1,24 7 

3 Diện tích cho thu hoạch Ha 365 346 346 350 

4 Năng suất Tấn     

5 Sản lượng Tấn 1.574 1.144 1.875 1.800 

II Cây Hồi      

1 Diện tích Ha 1.062 1.061 1.060 1.060 

2 Diện tích trồng mới Ha     

3 Diện tích cho thu hoạch Ha 903 905 903 910 

4 Năng suất Tấn     

5 Sản lượng Tấn 89 310 80,34 85 

Nhìn chung tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện 

giảm dần qua các năm, đặc biệt là đối với cây chè (năm 2016 là 372 ha, năm 

2018 là 353 ha, giảm 19 ha), trong đó Nông trường Quốc doanh Thái Bình (Nay 

là Công ty cổ phần chè Thái Bình) thực hiện 300 ha, diện tích này được giao 

khoán cho các hộ gia đình; cây chè được trồng tập trung chủ yếu ở các xã Thái 

Bình, Lâm Ca, Thị trấn Nông trường. Sản lượng chè búp tươi đạt khoảng 1.800 

tấn/năm. Để thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, 

Đảng bộ huyện Đình Lập đã xác định cây Chè là một trong những cây trồng chủ 
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lực của huyện. Tuy nhiên, việc phát triển cây chè trên địa bàn còn gặp không ít 

khó khăn: chè là cây công nghiệp dài ngày, thời gian kiến thiết cơ bản dài, chi 

phí đầu tư ban đầu khá lớn; giá chè phụ thuộc lớn vào chất lượng và khả năng 

liên kết tìm kiếm thị trường; một số hộ trồng chè còn thiếu kiến thức về kỹ thuật 

sản xuất, chế biến, thị trường…nên năng suất, chất lượng sản phẩm còn thấp và 

không đồng đều. 

Đối với cây hồi được người dân trồng chủ yếu tại các xã Bắc Xa, Kiên 

Mộc, diện tích cây hồi hiện có 1.060 ha, sản lượng hồi khô năm 2018 đạt 80,34 

tấn. 

2. Diện tích chè áp dụng theo GAP: Diện tích trồng chè theo tiêu chuẩn 

VietGAP trên địa bàn huyện là 7,75/527 ha, diện tích này do Công ty Cổ phần 

chè Thái Bình thực hiện và đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP. 

3. Các công ty trồng chè trên địa bàn huyện 

Trên địa bàn huyện có một (01) Công ty cổ phần chè Thái Bình thực hiện 

quản lý trên 300 ha chè, diện tích này được giao khoán cho khoảng 600 hộ gia 

đình trên địa bàn 26 thôn bản của các xã Thái Bình, Lâm Ca, Thị trấn Nông 

trường Thái Bình. Các hộ công nhân sản xuất chè bằng phương thức nhận 

khoán: Công ty cung cấp giống, phân bón, thuốc BVTV, hộ công nhân chăm 

sóc, đầu tư thâm canh theo quy trình của công ty, sau khi thu hái các nguyên liệu 

chè búp tươi được thu gom về nhà máy của công ty để chế biến ra các loại chè 

đóng hộp và xuất khẩu sang thị trường các nước như Đài Loan, Nga, 

Đức…Ngoài ra người dân còn tự chế biến, sao sấy bằng phương pháp thủ công 

khoảng 30% sản lượng chè hàng năm và tự tiêu thụ trên thị trường trong và 

ngoài tỉnh. 

Trên đây là báo cáo Thu thập một số chỉ tiêu về hiện trạng sản xuất cây 

công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Đình Lập./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên(eOffice); 

- CT, các PCT UBND huyện; (eOffice) 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; (eOffice) 

- Lưu: VT.  

                      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN  
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND, ngày      /8/2019 của UBND huyện Đình Lập) 

 

Tên đơn vị: UBND huyện Đình Lập 

Địa chỉ: huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

1. Tình hình sản xuất của địa phương trong năm 2018. 

TT 
Tên cây 

trồng 

Diện tích 

trồng mới 

(ha) 

Diện tích chặt 

bỏ hoặc 

chuyển đổi 

mục đích sử 

dụng (ha) 

Diện tích áp dụng các tiêu chuẩn 

thực hành tốt (ha) 

VietGAP GlobalGAP Khác… 

A B 1 2 3 4 5 

1 Cây Chè 1,24  7,75   

2 Cây Hồi      

       

2. Tình hình sản xuất giống trong năm 2018. 

TT Tên cây 

trồng 

Số cơ sở sản 

xuất giống 

trong huyện 

Số lượng giống sản xuất Diện tích trồng 

giống đã được tuyển 

chọn và công nhận 

(ha) 

Đơn vị tính Số lượng 

A B 1 2 3 4 

1 Cây chè 01    

      

3. Diện tích gieo trồng phân theo loại giống chính năm 2018 

TT Cây giống Diện tích(ha) Năng suất(ha) 

1 chè   

Giống Ô long, Bát tiên 1,24  

Giống………   

2    

4. Liệt kê tên các công ty có trồng cây chè năm 2018. 

STT Tên công ty 

Trồng loại 

cây gì? 

 

Địa chỉ Điện thoại 

1 Công ty Cổ phần 

chè Thái Bình 

Cây chè Thị trấn Nông trường 

Thái Bình, huyện Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn 

02053848188 
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