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SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Số:        /KH-SNN 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 11 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp năm 2021 

Chủ đề: "Giải pháp phát triển bền vững vùng nguyên liệu Thạch đen 

phục vụ xuất khẩu" 

 

Thực hiện Công văn số 274/KN-TTTT ngày 21/6/2021 của Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia, về việc phối hợp triển khai kế hoạch thông tin tuyên 

truyền khuyến nông năm 2021; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng 

Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp năm 

2021: “Giải pháp phát triển bền vững vùng nguyên liệu Thạch đen phục vụ 

xuất khẩu” như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Trao đổi, đưa ra các giải pháp khắc phục những vấn đề tồn tại, vướng mắc 

nảy sinh trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh Thạch đen (kỹ thuật chăm sóc; 

phòng, trị sâu bệnh; áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật; duy trì và quản lý 

mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói Thạch đen, ...), đảm bảo phát triển bền 

vững vùng nguyên liệu Thạch đen đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.  

2. Yêu cầu 

Tổ chức Diễn đàn an toàn, hiệu quả. Bảo đảm các điều kiện về phòng 

chống dịch bệnh COVID-19. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thành phần, địa điểm, quy mô Diễn đàn: 

1.1. Điểm cầu tại Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia 

- Mời lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì; 

- Đại diện Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Chế biến và phát triển thị 

trường nông sản; Các nhà quản lý, khoa học …, Đại diện cơ quan thông tấn, báo chí 

đến để đưa tin. 

1.2. Điểm cầu tại tỉnh Lạng Sơn 

- Tại phòng họp trực tuyến Trung tâm kinh doanh VNPT - Lạng Sơn:  

Thành phần gồm: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì; Đại diện 

các Sở: Công thương, Khoa học và Công nghệ; Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 

VII; Hội nông dân tỉnh; Đại diện lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở: Chi cục 
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Trồng trọt và  Bảo vệ thực vật, Chi Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy 

sản, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý dự án cơ sở hạ 

tầng chuỗi giá trị nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông, Văn phòng Sở, Phòng Thủy 

sản và Kỹ thuật tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Tài chính;  Đại diện một số doanh 

nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, chế biến Thạch đen trên địa bàn tỉnh và các 

cơ quan báo, đài của địa phương đưa tin. 

- Tại Phòng họp trực tuyến UBND các huyện Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng: 

Thành phần gồm: Lãnh đạo UBND các huyện, phòng chuyên môn có liên 

quan, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, 50 đại biểu là đại diện một số doanh 

nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, cơ sở đóng gói và nông dân tại các 

vùng trồng Thạch đen đã được cấp mã số của từng huyện. 

2. Thời gian: 01 buổi, dự kiến tháng 11 hoặc 12 năm 2021. 

3. Hình thức Diễn đàn: Trực tuyến. 

(Có chương trình chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

4. Nội dung: 

- Chủ đề Diễn đàn: Giải pháp phát triển bền vững vùng nguyên liệu 

Thạch đen phục vụ xuất khẩu. 

- Nội dung: Trao đổi, thảo luận giữa người nông dân, các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, chế biến sản phẩm Thạch đen và các nhà quản lý, nhà khoa học, cán 

bộ kỹ thuật, các doanh nghiệp về những những vướng mắc trong sản xuất, chế 

biến, xuất khẩu Thạch đen; Đưa ra các giải pháp phát triển bền vững vùng 

chuyên canh nguyên liệu Thạch đen phục vụ xuất khẩu. 

5. Kinh phí  

Từ nguồn kinh phí của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Trung tâm Khuyến nông tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan: chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các điểm 

cầu tại tỉnh Lạng Sơn; tham mưu xây dựng các báo cáo, tham luận, tài liệu phục 

vụ Diễn đàn; Phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh xây dựng Video 

"Thạch đen Xứ Lạng hướng tới phát triển bền vững phục vụ xuất khẩu"; hoàn thiện 

các hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán theo quy định. 

 2. Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trực thuộc Sở; UBND các huyện Tràng 

Định, Văn Lãng, Bình Gia phối hợp thực hiện các nội dung trên có hiệu quả. 

 IV. ĐỀ NGHỊ TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 

- Mời Lãnh đạo Trung tâm KNQG  tham dự và đồng chủ trì Diễn đàn trực 

tuyến Khuyến nông @ Nông nghiệp “Giải pháp phát triển bền vững nguyên 

liệu Thạch đen phục vụ xuất khẩu” tỉnh Lạng Sơn năm 2021.  
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- Giúp địa phương mời các thành phần thuộc khối Trung ương tham dự 

diễn đàn; 

- Giúp địa phương xem xét đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khuyến nông Trung 

ương đặc thù thực hiện giai đoạn 2021 - 2023 về xây dựng mô hình trồng thâm 

canh cây Thạch đen nhằm nâng cao năng suất, chất lượng để phục vụ xuất khẩu. 

- Giúp địa phương kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp có năng lực đầu tư, 

thực hiện các dự án sản xuất, chế biến sản phẩm Thạch đen vào tỉnh Lạng Sơn. 

- Giúp địa phương kết nối đường truyền với các điểm cầu tham gia Diễn đàn. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trực tuyến Khuyến nông @ Nông 

nghiệp “Giải pháp phát triển bền vững nguyên liệu Thạch đen phục vụ xuất 

khẩu”, đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp để thực hiện có hiệu quả. 

(Mọi thông tin chi tiết liên hệ qua ông Vũ Kỳ Nam, Giám đốc Trung tâm 

Khuyến nông Lạng Sơn, số điện thoại 0912681284)./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Lạng Sơn (B/c); 

- Trung tâm KNQG (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Hội nông dân tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn; Đài PT & TH tỉnh; 

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

- VNPT tỉnh Lạng Sơn; 

- Các phòng: KHTC, TSKTTH, VP; 

-Các Chi cục: PTNT, TT&BVTV, Kiểm lâm; 

QLCLNLS&TS, Ban QLDA; TTKN; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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PHỤ LỤC 1 

CHƯƠNG TRÌNH 

Diễn đàn trực tuyến Khuyến nông @ Nông nghiệp năm 2021 

“Giải pháp phát triển bền vững nguyên liệu Thạch đen phục vụ xuất khẩu” 

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-SNN ngày   /   /2021 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT Lạng Sơn) 

 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

8h00 - 8h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban tổ chức 

8h10 - 8h20 Khai mạc Diễn đàn 
Lãnh đạo Sở NN & 

PTNT Lạng Sơn 

8h20 - 8h35 
Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo 

Trung tâm KNQG 

Lãnh đạo Trung tâm 

KNQG 

8h35 - 8h50 Trình chiếu Video clip Ban tổ chức 

8h50 - 9h20 

Các báo tham luận (03 báo cáo) 

1. Báo cáo ………. 

2. Báo cáo …………. 

3. Báo cáo ……………. 

Đại diện 03 đơn vị 

9h20 - 9h30 Nghỉ giải lao  

9h30 -11h30 

Trao đổi và thảo luận (ý kiến phát 

biểu của Lãnh đạo các huyện, các 

chuyên gia, câu hỏi của nông dân, các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất …) 

………….. 

11h30 - 11h45 Kết luận Diễn đàn 
Lãnh đạo Sở NN & 

PTNT Lạng Sơn 
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PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC BÁO CÁO  

Diễn đàn trực tuyến Khuyến nông @ Nông nghiệp năm 2021 

“Giải pháp phát triển bền vững nguyên liệu Thạch đen phục vụ xuất khẩu” 

(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-SNN ngày    /    /2021 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT Lạng Sơn) 

TT Tên báo cáo 
Cá nhân/Cơ quan  

thực hiện 
Ghi chú 

1 

Công tác chuyển giao tiến bộ KHKT sản 

xuất Thạch đen trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn 

Trung tâm Khuyến nông 

Lạng Sơn 

 

2 

Công tác quy hoạch, định hướng phát 

triển bền vững vùng sản xuất Thạch đen 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT Lạng Sơn 

 

3 
Xây dựng, quản lý mã số vùng trồng 

Thạch đen tại tỉnh Lạng Sơn 

Chi cục TT&BVTV tỉnh 

Lạng Sơn  

 

4 

Kết quả Triển khai thực hiện nghị định 

thư về yêu cầu Kiểm dịch thực vật đối với 

Thạch đen xuất khẩu từ Việt Nam sang 

Trung Quốc 

UBND huyện Tràng 

Định 

 

5 
Báo cáo tình hình các đối tượng gây hại 

chính trên cây Thạch đen  
Cục Bảo vệ Thực vật 

 

6 

Thực trạng trồng cây thạch đen trên địa 

bàn huyện và hướng phát triển vùng trồng 

cây thạch đen hữu cơ 

UBND huyện Bình Gia 

 

7 

Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển 

cây Thạch đen năm 2021 trên địa bàn 

huyện. 

UBND huyện Văn Lãng 

 

8 
Kinh nghiệm thực tế và hiệu quả của việc 

áp dụng tiến bộ KHKT sản xuất thạch đen.  

Hộ nông dân trồng thạch 

đen tiêu biểu/Trung tâm 

DVNN huyệnTràng Định 

 

9 
Kết quả thu mua, chế biến và xuất khẩu 

nguyên liệu bột Thạch đen. 

Công ty TNHH sản xuất 

và đầu tư xuất nhập khẩu 

Đức Quý 

 

10 
Xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm 

thạch an toàn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Chi cục QLCL Nông lâm 

sản và Thủy sản Lạng 

Sơn 

 

 


		2021-11-01T09:15:58+0700


		2021-11-01T09:56:02+0700


		2021-11-01T09:56:02+0700


		2021-11-01T09:56:02+0700


		2021-11-01T09:56:02+0700


		2021-11-01T09:56:02+0700




