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BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất và phát triển chanh leo  

trên địa bàn huyện Ngọc Hồi 

 

Thực hiện Công văn số 1878/SNN-KH ngày 19/8/2020 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 5230/TB-BNN-

VP, ngày 06/8/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về thúc đẩy phát triển sản xuất 

chanh leo bền vững, UBND huyện báo cáo như sau:  

1. Tình hình phát triển sản xuất chanh leo: Trong thời gian qua, tình hình 

phát triển sản xuất chanh leo trên địa bàn huyện chủ yếu mang tính tự phát, theo nhu 

cầu của thị trường nên diện tích thường xuyên biến động. Mặt khác, do giá chanh leo 

xuống thấp nên một số hộ nông dân đã phá bỏ diện tích đã trồng. Qua thống kê, tổng 

diện tích cây chanh leo trên địa bàn huyện là 38,2 ha/24 hộ, (trong đó: xã Đắk Nông 

4,2ha/5hộ ; xã Đắk Kan 29,3 ha/12 hộ; xã Đắk Xú 3,7 ha/5 hộ; xã Pờ Y 0,5 ha/1 hộ; 

thị trấn Plei Kần 0,5 ha/1 hộ). 

 2. Kế hoạch phát triển chanh leo giai đoạn 2021-2025: Giai đoạn 2021 - 

2025, nhu cầu đăng ký phát triển cây chanh leo là khoảng 31 ha, trong đó (Xã Đắk 

Nông khoảng 20 ha; Xã Đắk Xú là khoảng 11 ha); tuy nhiên trên cơ sở điều kiện về 

đất đai, thị trường tiêu thụ (ổn định) trong từng giai đoạn… huyện sẽ có kế hoạch 

phát triển phù hợp và bền vững.  

 UBND huyện Ngọc Hồi báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi 

cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh biết, tổng hợp./.   

Nơi nhận:  

- Sở NN&PTNT; 

- Chi cục TT&BVTV; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Lưu: VT-TH. 
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Nguyễn Văn Việt 
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