
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SNN-TTBVTV Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2022. 
 

V/v tổ chức sản xuất cây Thạch đen theo 

hướng hàng hoá, đảm bảo quy trình sản xuất, 

cải tiến mẫu mã, nâng cao giá trị sản phẩm. 

 

 
 

Kính gửi:  

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

- Các đơn vị: Chi cục Trồng trọt và BVTV, Trung tâm 

Khuyến nông. 
 

 Thực hiện Công văn số 3657/VP-THNC ngày 13/8/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc giải quyết và báo cáo ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại 

phiên thảo luận tổ, kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII. 

  Trong 02 năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phía Trung Quốc 

triển khai chính sách “Zero COVID” thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch 

ở mức độ rất cao, một số khu vực cửa khẩu bị đóng cửa, tạm dừng thông quan. Vì 

vậy, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản gặp nhiều khó khăn, trong đó 

có mặt hàng thạch đen của Lạng Sơn. Tuy cây thạch đen đã được ký Nghị định 

thư, xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, song cũng không tránh khỏi bị ảnh 

hưởng bởi những chính sách ngặt nghèo của thị trường tiêu thụ này. 

Để sản xuất thạch đen theo hướng hàng hoá, đảm bảo quy trình sản xuất, cải 

tiến mẫu mã, nâng cao giá trị sản phẩm, giảm thiểu những tác động của thị trường 

Trung Quốc, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện Tràng Định, 

Bình Gia, Văn Lãng, các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. UBND các huyện Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng 

- Rà soát, quy hoạch vùng trồng tập trung, phù hợp với điều kiện đất đai 

của địa phương. 

- Xây dựng vùng trồng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của thị trường (mã 

số vùng trồng, các tiêu chuẩn an toàn như VietGAP, Global GAP, hữu cơ, …) 

và quản lý, duy trì các mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đã được cấp. 

 - Tăng cường hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn các Doanh nghiệp, Hợp 

tác xã quan tâm tiếp cận và thụ hưởng chính sách của tỉnh về khuyến khích đầu 

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

thôn để đầu tư phát triển đa dạng các sản phẩm thạch đen1. 

- Tích cực kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đồ 

uống, nước giải khát, chế biến dược liệu có uy tín, kinh nghiệm về chế biến đến 

                                                 
1 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND 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; và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND. 



2 

 

khảo sát đầu tư chế biến sâu sản phẩm thạch đen. Đồng thời tìm kiếm các thị 

trường xuất khẩu mới có tiềm năng khác như Thái Lan, Indonesia, Đài Loan, 

Hàn Quốc, … 

 - Bố trí các nguồn lực để hỗ trợ phát triển sản phẩm thạch đen (nông thôn 

mới, OCOP, Đề án  Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với chuỗi liên kết 

sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, …) trong đó tập trung phát 

triển thương hiệu, cải tiến mẫu mã, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đưa sản phẩm 

thạch chế biến vào phân khúc chuỗi nhà hàng, hệ thống siêu thị; nhất là hỗ trợ 

kết nối và xây dựng các chuỗi liên kết bền vững giữa doanh nghiệp, HTX với 

người sản xuất để tăng giá trị và quản lý tốt chất lượng sản phẩm.  

- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, xúc tiến thương mại, quảng bá sản 

phẩm, tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 đến từng hộ sản xuất, người kinh 

doanh (tham gia gian hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử và các 

trang mạng cá nhân như Zalo, Facebook, ...). 

 2. Chi cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông 

 - Cập nhập các thông tin về chính sách, hàng rào kỹ thuật của các nước 

nhập khẩu sản phẩm thạch đen để hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp 

thực hiện. 

 - Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các đối tượng là cán bộ kỹ thuật ở 

địa phương, người kinh doanh, người sản xuất thạch đen các quy trình kỹ thuật 

đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

 - Thực hiện tốt công tác đánh giá đề nghị cấp mã số vùng trồng, mã số cơ 

sở đóng gói và công tác kiểm tra sau khi được cấp mã. 

 - Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất thạch 

đen nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả. 

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

Văn Lãng, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: TS-KTTH, KHTC; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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