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THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 21/2006/CT-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2006

CHỈ THỊ
Về ñẩy mạnh hoạt ñộng sinh vật cảnh và xây dựng tổ chức Hội

Trải qua 16 năm hoạt ñộng, Hội Sinh vật cảnh thành phố Hồ Chí Minh không
ngừng phát triển, ñã góp phần cùng các tổ chức, nghệ nhân, nhà vườn hình thành gần
1.000 ha chuyên canh hoặc kết hợp nuôi trồng hoa, lan, bon sai, cây kiểng, cá cảnh,...
thu hút hàng vạn lao ñộng chuyên sản xuất - kinh doanh làm dịch vụ sinh vật cảnh
góp phần làm cho thành phố thêm xanh - sạch - ñẹp. Nhờ sản xuất và làm dịch vụ
sinh vật cảnh mà nhiều hộ dân thoát cảnh ñói nghèo, nhiều gia ñình phát triển thành
doanh nghiệp hoặc trang trại có thu nhập hàng trăm triệu ñồng/ha, ñã xuất hiện nhiều
mô hình làm ăn có hiệu quả cao trong nghề trồng lan, trồng mai, cây kiểng, cá cảnh.
Thông qua nhiều loại hình hoạt ñộng, sinh vật cảnh ñã góp phần giáo dục tình yêu
thiên nhiên, ñất nước, con người; giữ gìn môi trường sống trong lành, phát huy bản
sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
Tuy nhiên, tổ chức và hoạt ñộng sinh vật cảnh vẫn chưa phát triển tương xứng
với khả năng, tiềm năng phong phú và ña dạng của thành phố. Sản xuất vẫn còn phân
tán, nhỏ, lẻ; tổ chức Hội yếu kém, chưa tập hợp ñược ñông ñảo nhân dân tham gia;
nhận thức về vị trí, vai trò, tiềm lực sinh vật cảnh vẫn còn hạn chế trong cán bộ và
nhân dân. Nhiều ñịa phương giàu truyền thống và nhiều thế mạnh về sinh vật cảnh
nhưng chưa có quy hoạch, kế hoạch ñể chỉ ñạo phát triển sinh vật cảnh bền vững và
hiệu quả.
Nhằm tiếp tục phát triển sinh vật cảnh thành một ngành kinh tế sinh thái theo
hướng hình thành nền nông nghiệp ñô thị năng suất cao, sản xuất tập trung, phát triển
bền vững; ñồng thời, bám sát thực tiễn ñể phát hiện và hỗ trợ việc nuôi trồng các sản
phẩm khác có hiệu quả kinh tế cao, xuất khẩu ñược lâu dài như rau sạch, cây kiểng,
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hoa, cá cảnh theo Nghị quyết ðại hội ðại biểu ðảng bộ thành phố lần thứ VIII, làm
cho ñời sống vật chất, văn hóa của nhân dân thành phố ngày càng ñược cải thiện, Ủy
ban nhân dân thành phố Chỉ thị :
1. Về mục tiêu phát triển sinh vật cảnh :
a. Phấn ñấu ñến năm 2010 diện tích sinh vật cảnh (hoa, lan, cây kiểng, bon sai,
cá cảnh) của thành phố có từ 2.000 ñến 3.000 ha.
b. Thành phố trở thành trung tâm sản xuất giống cá cảnh, phong lan, hoa, cây
kiểng của cả nước.
c. ðạt doanh số bình quân 200 triệu ñồng/ha/năm; nhiều mô hình ñạt 500 triệu
ñồng/ha/năm.
d. ðạt giá trị xuất khẩu ít nhất 50 triệu USD/năm trở lên.
ñ. Trước mắt, tập trung triển khai thực hiện thật tốt hai khu sinh vật cảnh ở
huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi theo quy hoạch ñược Ủy ban nhân dân thành phố
phê duyệt; tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ trong nước và xuất khẩu.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Sinh vật cảnh thành phố phối
hợp vận ñộng và phát huy các tổ chức và cá nhân sản xuất - kinh doanh, làm dịch vụ
sinh vật cảnh hiệu quả thiết thực, góp phần xóa ñói giảm nghèo, giải quyết việc làm,
tăng thu nhập cho người lao ñộng; ñồng thời, có chính sách thu hút ñầu tư nước ngoài
ñể phát triển sản xuất sinh vật cảnh trong nước; liên kết mở rộng thị trường xuất
khẩu. Trong ñó, chú ý hình thành các cơ sở sản xuất giống cây, giống con sinh vật
cảnh; sản xuất sản phẩm hàng hóa; cung cấp dịch vụ và kinh doanh sản phẩm sinh vật
cảnh. Những ñịa phương có ñiều kiện thích hợp thì tổ chức thành các trung tâm
chuyên canh, trung tâm tiêu thụ sinh vật cảnh, các khu du lịch sinh thái, các công ty
cổ phần lo ñầu vào, ñầu ra chuyên ngành sinh vật cảnh. Hàng năm tổ chức các hội
chợ, hội thi, trưng bày, triển lãm, thông tin quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, các mô
hình tiên tiến về sinh vật cảnh. Việc phát triển kinh doanh sinh vật cảnh là một bộ
phận hữu cơ của chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố giai
ñoạn 2006 - 2010.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Sinh vật cảnh thành phố phối
hợp thực hiện việc ñào tạo, tập huấn tay nghề kết hợp ứng dụng các tiến bộ khoa học
- kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, vận chuyển,
xây dựng thương hiệu cho sản phẩm sinh vật cảnh, khuyến khích phát triển các loại
sinh vật cảnh ñộc ñáo, ñặc sắc, có tính cạnh tranh cao trong khu vực và thế giới.
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4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở - ngành
thành phố, Ủy ban nhân dân huyện - quận, xã - phường và các Hội ñề ra chương
trình, mục tiêu cụ thể, các chính sách ưu tiên ñầu tư về cơ sở hạ tầng, ưu ñãi về tín
dụng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thủ tục xuất - nhập khẩu sinh vật
cảnh và hỗ trợ kinh phí theo Quyết ñịnh số 21/2003/Qð-TTg ngày 29 tháng 01 năm
2003 của Thủ tướng Chính phủ.
5. Về tổ chức Hội Sinh vật cảnh: Tiến hành tập hợp các tổ chức Hội hiện có,
ñồng thời phát triển mới tổ chức Hội sinh vật cảnh ở các huyện - quận, Chi Hội cơ sở
ở xã - phường theo ðiều lệ tổ chức của Hội; ngoài ra, sẽ hình thành các tổ chức câu
lạc bộ chuyên sâu theo ngành, nghề. Qua ñó, tổ chức Hội các cấp thực hiện vai trò tư
vấn trong công tác quy hoạch, kế hoạch, kiến nghị với các cơ quan Nhà nước những
vấn ñề liên quan ñến cơ chế, chính sách; chọn lựa sản phẩm sinh vật cảnh và ñề xuất
các biện pháp, bước ñi phù hợp với thế mạnh về lao ñộng, tay nghề, thổ nhưỡng, thời
tiết, thị trường, v.v... nhằm bảo vệ và phát triển sinh vật cảnh thành phố.
ðối với cấp thành phố, Hội có thể tổ chức một số loại hình kinh doanh chuyên
ngành cá cảnh, cây kiểng, hoa lan,... và tổ chức dạy nghề, tạo ra các nguồn lực thúc
ñẩy sinh vật cảnh phát triển, hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới.
6. Căn cứ Chỉ thị này các cấp, các ngành có kế hoạch triển khai quán triệt nhận
thức trong cán bộ và nhân dân, phát triển mạnh mẽ và có hiệu quả các hoạt ñộng sinh
vật cảnh, kiện toàn tổ chức sinh vật cảnh ở ñịa phương, ñơn vị mình. Giao Ban Chỉ
ñạo Nông nghiệp và Nông thôn thành phố theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình, báo
cáo Ủy ban nhân dân thành phố ñể ñôn ñốc, chỉ ñạo và sơ kết, tổng kết việc thực hiện
Chỉ thị này./.
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