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V/v tiếp tục triển khai quản lý, cấp mã số
vùng trồng nông sản phục vụ xuất khẩu
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố.
Để đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu, trong thời gian qua UBND các
huyện đã tập trung triển khai cấp mã số vùng trồng nông sản phục vụ xuất khẩu
sang các thị trường: Trung Quốc, Malaysia. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 133
vùng trồng nông sản được Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số, trong đó: 128 mã số
vùng trồng thạch đen xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với diện tích
608,533ha trên địa bàn các huyện Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng; 01 mã số
vùng trồng ớt xuất khẩu sang thị trường Malaysia, diện tích 3,01 ha trên địa bàn
huyện Văn Quan và 04 mã số vùng trồng na diện tích 40 ha trên địa bàn huyện Chi
Lăng.
Nhằm tiếp tục triển khai công tác cấp mã số vùng trồng nông sản phục vụ
xuất khẩu, trong đó tập trung mở rộng diện tích cấp mã số vùng trồng cho hai sản
phẩm thạch đen, ớt xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và Malaysia được kịp
thời, đúng quy định. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành
phố tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo phòng, đơn vị chuyên môn và UBND cấp xã đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, hướng dẫn người dân trồng và mở rộng diện tích thạch đen, ớt tại
các vùng có điều kiện diện tích, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp và đảm bảo
theo quy hoạch của địa phương. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng
trên đất lúa và các diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây thạch đen, ớt để
hình thành vùng sản xuất tập trung đáp ứng yêu cầu cấp mã số vùng trồng.
2. Tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn ngay từ đầu vụ sản xuất cho
người nông dân về sự cần thiết cấp mã số vùng trồng; quy trình thiết lập và giám
sát vùng trồng; quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản đối với
sản phẩm thạch đen, ớt để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong công
tác xây dựng và quản lý vùng trồng đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.
3. Triển khai hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp mã số vùng
trồng trên địa bàn thiết lập vùng trồng và lập hồ sơ đề nghị cấp mã số theo Tiêu
chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BVTV của Cục Bảo vệ thực vật về Quy trình thiết
lập và giám sát vùng trồng; đảm bảo các vùng trồng truy xuất được nguồn gốc sản
phẩm, lập và lưu lại hồ sơ, nhật ký sản xuất.
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4. Chỉ đạo đơn vị chuyên môn tăng cường hướng dẫn người dân áp dụng
thực hành sản xuất nông nghiệp tốt vào sản xuất; thường xuyên theo dõi diễn biến
dịch hại trên cây thạch đen, ớt và đưa ra biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
Đặc biệt chú ý các đối tượng: Bọ phấn, ruồi đục quả, rệp hại trên cây ớt; bệnh thối
thân lá trên cây thạch đen. Khuyến cáo người dân không sử dụng thuốc ngoài danh
mục, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” và theo hướng dẫn
của nhà sản xuất, tuân thủ nghiêm thời gian cách ly để đảm bảo dư lượng thuốc
BVTV không vượt quá quy định của thị trường nhập khẩu.
5. Đối với các vùng trồng đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số: tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát người dân trong quá trình sản xuất, thu hoạch,
bảo quản sản phẩm. Hướng dẫn vùng trồng thường xuyên tự giám sát, quản lý và
duy trì vùng trồng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BVTV và
theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Đặc biệt là công tác lập và lưu lại hồ sơ truy
xuất nguồn gốc sản phẩm, ghi chép nhật ký sản xuất.
6. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi
liên kết sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng vùng nguyên
liệu đáp ứng yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo yêu cầu
của nước nhập khẩu.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm
chỉ đạo và triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc
thông tin cho Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
(địa chỉ: số 76, đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn; Điện
thoại: 0205.3.808.998; địa chỉ Email: phongtrongtrotccls@gmail.com) để kịp thời
phối hợp thực hiện./.
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