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THÔNG BÁO
Về việc thu hoạch và thu mua sản phẩm vải quả năm 2022

Trong thời gian qua nông dân trong xã đã và đang thu hoạch các trà vải 
sớm, đối với trà vải muộn đã bắt đầu báo mã. Qua kiểm tra nắm bắt trên các 
vùng vải và tại các điểm cân trên địa bàn xã, nhận thấy có nhiều hộ dân thu 
hoạch vải còn xanh, việc bó vải còn chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn xuất khẩu. 
Để đảm bảo quy cách, chất lượng và giá thành sản phẩm vải quả, đảm bảo 
cho việc xuất khẩu quả vải được thuận lợi, Ủy ban nhân dân xã Thanh Xá 
thông báo tới các hộ nông dân và các điểm cân trên địa bàn xã một số nội 
dung như sau: 

1. Đối với việc thu hoạch vải quả
- Đề nghị toàn thể nông dân chăm sóc cây vải theo đúng khuyến cáo, vệ 

sinh vườn vải, thu dọn vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật để đúng nơi quy định. 
- Khi thu hoạch vải phải đảm bảo độ chín sinh lý, không thu hoạch khi 

quả còn quá xanh để đảm bảo chất lượng và giá thành sản phẩm.
- Khi bó vải lưu ý không bó kèm lá, chặt cuống ngắn khoảng 10-12cm, 

không để cuống quá dài và có nhiều lá, đảm bảo cho việc xuất khẩu sang thị 
trường Trung Quốc được thuận lợi.

2. Đối với các điểm cân vải quả
- Chủ các điểm cân khi có xe về thu mua vải quả, hướng dẫn các xe tải, 

xe container di chuyển vào bãi đỗ xe tại Ủy ban nhân dân xã, chỉ đỗ ở các 
điểm thu mua khi bốc xếp hàng hóa lên xe, tránh gây hiện tượng ùn tắc giao 
thông.

- Chấp hành nghiêm và thực hiện tốt các quy định về đảm bảo an toàn 
giao thông, không lấn chiếm lòng lề đường, tuyệt đối không thu mua vải quả 
dưới lòng đường. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường khi thu mua vải, thu dọn các rác thải sau 
khi thu mua.

- Đảm bảo cân đúng, cân đủ, ổn định giá cả của quả vải.
Uỷ ban nhân dân xã Thanh Xá thông báo tới toàn thể nông dân và các 

điểm cân vải để chủ động thực hiện tốt nội dung thông báo này./.
     Nơi nhận:

   - TT Đảng, HĐND xã;
   - Lãnh đạo UBND xã;

- Đài truyền thanh xã;
- Lưu: VT.
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