
   
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-NN 

V/v triển khai trồng cây Thạch 

đen trên địa bàn huyện 

Cao Lộc, ngày       tháng 03 năm 2021 

 

 

Kính gửi:   - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

             - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

                   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, 

 

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại 

buổi làm việc với Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Cao 

Lộc và Cấp ủy, chính quyền xã Hợp Thành, ngày 02 tháng 3 năm 2021. Trong đó 

có nội dung đề nghị huyện Cao Lộc tập trung xác định các cây trồng, vật nuôi mà 

huyện có thế mạnh để phát triển kinh tế nông nghiệp, quan tâm đưa cây Thạch đen 

là cây trong danh mục những sản phẩm chủ lực của tỉnh để chỉ đạo sản xuất; Thực 

hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân huyện, về việc trồng triển khai trồng cây 

Thạch đen gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện 

có ý kiến như sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện. 

Tập trung tuyên truyền các cơ chế, chính sách theo tinh thần các văn bản chỉ 

đạo của tỉnh như: Nghị quyết số 06 - NQ/TU ngày 25/11/2020 của ban thường vụ 

Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi 

liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông 

nghiệp, giai đoạn 2020 -2030; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển 

Hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 -2025 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai đến các hộ trực tiếp sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn về tiềm năng, năng xuất và lợi thế của cây Thạch đen, để 

nhân rộng trên địa bàn. 

 2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện, tập trung tuyên 

truyền các cơ chế, chính sách theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của tỉnh như: Nghị 

quyết số 06 - NQ/TU ngày 25/11/2020 của ban thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Triển khai đến các hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn về tiềm 

năng, năng xuất và lợi thế của cây Thạch đen, để nhân rộng trên địa bàn. Theo tinh 
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thần văn bản chỉ đạo về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung 

gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng thương hiệu trong 

lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2020 -2030; Chính sách đặc thù khuyến khích đầu 

tư, phát triển Hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 -2025 

 Các xã, thị trấn sau khi lập danh sách đăng ký trồng có diện tích từ 05 ha trở 

lên, đề nghị thành lập Tổ hợp tác, HTX trồng cây Thạch đen gắn với tiêu thụ sản 

phẩm.  

Danh sách lập gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT, 

đồng thời gửi bản điện tử theo địa chỉ email: nncaoloc@gmail.com)  trước ngày 

16/03/2021 để tổng hợp triển khai các bước tiếp theo. 

(Có quyết định ban hành Quy trình trồng và chăm sóc cây thạch đen gửi 

kèm) 

UBND huyện yêu cầu phòng, đơn vị chức năng, UBND các xã, thị trấn tích 

cực triển khai thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận:    
- Như kính gửi;        ;                                                                                                           

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng; NN&PTNT; TC&KH; KT&HT; 

- Trung tâm DVNN; 

- ĐU, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT;                                                                                                    

          

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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