
   UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /SNN-TSKTTH 
V/v đẩy mạnh phát triển sản xuất 

cây thạch đen trên địa bàn tỉnh. 

Lạng Sơn, ngày     tháng 03 năm 2021 

  

Kính gửi: 

 

- UBND các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Bình Gia; 

- Các đơn vị: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy 

sản; Trung tâm Khuyến nông. 

  

 Căn cứ Nghị định thư ký ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và PTNT Việt Nam và Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc về yêu 

cầu kiểm dịch thực vật đối với Thạch đen xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung 

Quốc (sau đây gọi là Nghị định thư); Công văn số 2741/BVTV-HTQT ngày 

24/12/2020 của Cục Bảo vệ thực vật về việc yêu cầu về kiểm dịch thực vật đối 

với cây Thạch đen xuất khẩu sang Trung Quốc; Quyết định số 370/QĐ-TT-

VPBH ngày 30/12/2020 của Cục Trồng trọt về việc cấp bằng bảo hộ giống cây 

trồng mới; 

Căn cứ Kế hoạch phát triển cây Thạch đen trên địa bàn các huyện Tràng 

Định, Bình Gia, Văn Lãng năm 2021 và tình hình thực tiễn sản xuất. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện Tràng 

Định, Bình Gia, Văn Lãng, các đơn vị trực thuộc ngành thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho nhân dân vùng 

trồng thạch và cơ sở chế biến, xuất khẩu thạch đen để nâng cao nhận thức, thực 

hiện các giải pháp xây dựng vùng trồng, cơ sở đóng gói (chế biến), xuất khẩu 

thạch đen đảm bảo các yêu cầu của Nghị định thư.  

 2. Chủ động trong khâu sản xuất và điều tiết giống thạch đen trên địa bàn 

huyện và liên kết cung ứng giữa các huyện, đảm bảo đủ lượng giống đáp ứng 

nhu cầu sản xuất; bố trí thời vụ trồng thích hợp dựa trên cơ sở nguồn cung ứng 

giống và thời gian sinh trưởng của cây thạch đen (lưu ý không để xảy ra tình 

trạng đất nghỉ lâu chờ giống ảnh hưởng tới thu nhập của người dân). Đồng thời 

thực hiện tốt công tác quản lý đối với giống thạch đen TĐ19 của tỉnh đã được 

Cục trồng trọt cấp bằng Bảo hộ giống cây trồng mới. 

3. Về tiến hành triển khai cấp mã số vùng trồng trong năm 2021: 

- UBND các huyện Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng khẩn trương rà soát 

diện tích thạch cần cấp mã số trong vụ Xuân 2021, hỗ trợ người dân triển khai 

thực hiện các nội dung để lập hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng (xong trước 

30/3) và tiếp tục xây dựng kế hoạch cấp mã số vùng trồng cho các vụ tiếp theo. 
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- Chi cục Trồng trọt và BVTV xây dựng bộ hồ sơ mẫu về cấp mã số vùng 

trồng gửi UBND các huyện (Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng) tham khảo (xong 

trước 25/2), đồng thời sớm hoàn thiện khuyến cáo cho người dân về danh mục 

vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc BVTV,  ...) được phép sử dụng, cấm sử 

dụng trên cây thạch đen đảm bảo yêu cầu Nghị định thư;  phối hợp với UBND 

các huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá vùng trồng, lập báo cáo gửi Cục Bảo vệ 

thực vật (xong trước 20/4). 

- Trung tâm Khuyến nông, Chi cục QLCLNLS&TS trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện. 

- Chế độ báo cáo: Đề nghị UBND các huyện, các đơn vị trực thuộc báo 

cáo tiến độ thực hiện cấp mã số vùng trồng về Sở (qua phòng Thủy sản - Kỹ 

thuật tổng hợp, email: tonghopts@gmail.com) vào 16 giờ 00 thứ 6 hàng tuần. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện Tràng Định, Bình Gia, 

Văn Lãng và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nội dung trên, trong quá trình 

thực hiện có vướng mắc, báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để có biện pháp xử 

lý kịp thời./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: TS-KTTH, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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