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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Duy Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện,  

tại cuộc họp về công tác triển khai xây dựng vườn ươm năm 2022  

 

Ngày 17/02/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm tổ chức cuộc họp về 

công tác triển khai xây dựng vườn ươm năm 2022 của các xã, thị trấn do đồng 

chí Nguyễn Duy Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự cuộc họp 

có các đồng chí chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo và Chuyên 

viên Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Đại diện phòng Tài chính - Kế hoạch; 

Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn (vắng xã Đức Hạnh, Thạch Lâm). 

Tại cuộc họp, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã thông qua bản tổng hợp 

dự toán chung của các xã, thị trấn về thực hiện vườn ươm năm 2022. Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn báo cáo công tác chuẩn bị, phương án thực hiện vườn 

ươm tại địa phương đồng thời nêu những khó khăn, kiến nghị, đề xuất.  

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Nhất trí tiếp tục thực hiện phương án giao kinh phí cho từng xã, thị trấn 

để các địa phương chủ động triển khai thực hiện. 

2. Giao cho các xã, thị trấn thực hiện vườn ươm năm 2022 với định mức 

kinh phí về các loại vật tư và chi phí khác không quá 400 đồng/bầu đối với cây 

quế, không quá 600 đồng/bầu đối với cây hồi.  

3. Trên cơ sở dự toán do UBND các xã, thị trấn lập, Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn xem xét quy mô phù hợp đối với từng xã, thị trấn để làm 

cơ sở cho Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét cấp kinh phí thực hiện. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các xã, thị 

trấn liên hệ đơn vị cung ứng giống cây Hồi đảm bảo các quy định. 

5. Căn cứ quy mô và định mức chi phí, các xã, thị trấn chủ động, khẩn 

trương xây dựng phương án triển khai thực hiện đồng thời đưa nội dung triển 

khai thực hiện vườn ươm vào nội dung giao ban hàng tháng của đơn vị để đôn 

đốc triển khai n đồng bộ và có hiệu quả.   

6. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ khả năng ngân sách của huyện 

tham mưu cấp kinh phí thực hiện trên cơ sở dự toán của các xã, thị trấn và ý kiến 

về quy mô thực hiện của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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7. Các xã, thị trấn cam kết trong quá trình ươm hạt giống và cấy hạt vào 

bầu phải  đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tỷ lệ giống bầu đạt từ 80% trở lên và xuất 

vườn đúng thời vụ. 

8. Giao Trung tâm dịch vụ nông nghiệp hưỡng dẫn về kỹ thuật gieo trồng, 

quá trình chăm sóc đồng thời kiểm tra thường xuyên tình hình phát triển, sâu 

bệnh hại… tại các vườn ươm để đảm bảo tỷ lệ xuất vườn đạt cao nhất. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Duy Chinh, Phó Chủ tịch 

UBND huyện tại cuộc họp về công tác triển khai xây dựng vườn ươm năm 2022. 

Văn phòng Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân huyện thông báo đến các cơ 

quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn được biết, tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT.HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Phòng Tài chính - KH; 

- Trung tâm DVNN; 

- Các cơ quan, ban ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;                

- Lưu: VT. 
 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Bận 
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