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Ban biên tập:
ĐINH THỊ THU, PGĐ Sở NN&PTNT,  Trưởng Ban
VŨ KỲ NAM, GĐ Trung tâm Khuyến nông, Phó Trưởng ban
PHÙNG THỊ KIM KHÁNH, PTP Thủy sản KTTH, Thành viên
HOÀNG ĐỨC PHONG, CV Phòng Kế hoạch - Tài chính,  Thành viên
 
Thư ký Ban biên tập:
NGUYỄN DUY HÀ, Trưởng phòng Tuyên truyền - Đào tạo, 
Trung tâm Khuyến nông

Trình bày:
LỘC VĂN HOÀN

ĐỊA CHỈ:
    Trụ sở: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Lạng Sơn (thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, 
thành phố Lạng Sơn).
    Bộ phận thường trực: Phòng Tuyên truyền - Đào tạo, 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn 
(số 98A, Ngô Quyền, phường Đông Kinh, 
thành phố Lạng Sơn).
    ĐT: 0253 878 364

Trong số này

Ảnh trên: Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (người đứng giữa) kiểm tra 
và khảo sát tình hình sản xuất và chế biến Thạch đen tại 
huyện Tràng Định.                                          

Ảnh: BÁO LẠNG SƠN

Ảnh dưới: Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị trực 
tuyến xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm Thạch đen tỉnh 
Lạng Sơn năm 2021. 

Ảnh: ĐỨC PHONG

Chủ trương chính sách

Sau 10 năm thực hiện 
Nghị quyết 20-NQ/TU, 
ngày 12/8/2011 của 

BCH Đảng bộ tỉnh về xây 
dựng nông thôn mới (XD-
NTM) giai đoạn 2011-2020 
đã tạo ra những chuyển biến 
sâu sắc về nhận thức của cán 
bộ, đảng viên, người dân về 
XDNTM, phong trào “Lạng 
Sơn cùng cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới” đã 
trở thành một phong trào 
có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy 
động sự tham gia của cả hệ 
thống chính trị từ tỉnh đến 
cơ sở, đặc biệt là sự đồng 
lòng, hưởng ứng của người 
dân nông thôn. MTTQ và tổ 
chức chính trị - xã hội các 
cấp đã triển khai tích cực, 
hiệu quả công tác giám sát 
và phản biện xã hội, phát 
huy dân chủ, vai trò chủ thể 
của người dân trong XD-
NTM. Diện mạo nông thôn 
có nhiều khởi sắc, kinh tế 
- xã hội khu vực nông thôn 
phát triển khá toàn diện, đời 
sống vật chất, tinh thần của 
người dân từng bước được 
cải thiện, nâng cao.

Chương trình tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp, đổi 
mới hình thức tổ chức sản 
xuất gắn với quảng bá, xây 

dựng thương hiệu, Chương 
trình "Mỗi xã một sản phẩm" 
(OCOP) được tập trung thực 
hiện; các loại cây trồng, vật 
nuôi chủ lực, thế mạnh được 
khai thác phát huy, bước đầu 
hình thành các vùng sản xuất 
tập trung, nhiều mô hình 
sản xuất hiệu quả được nhân 
rộng, nâng cao thu nhập cho 
người dân nông thôn.

Bên cạnh các kết quả đạt 
được, trong quá trình triển 
khai, thực hiện Chương trình 
XDNTM trên địa bàn tỉnh 
còn một số hạn chế, như: 
Công tác lập quy hoạch và 
quản lý thực hiện quy hoạch 
NTM nhiều nơi còn hạn chế; 
kết quả đạt được trong XD-
NTM chưa đồng đều giữa 
các huyện, còn khoảng cách 
chênh lệch khá lớn giữa 
nhóm xã đạt chuẩn với các 
xã còn lại, số lượng xã đạt 
dưới 10 tiêu chí còn cao; chất 
lượng, mức độ đạt chuẩn 
của một số tiêu chí NTM 
chưa thực sự bền vững; kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
(KT-XH) nông thôn được đầu 
tư, nâng cấp, song chưa đáp 
ứng được yêu cầu; các chính 
sách khuyến khích, thu hút 
đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn chưa thực sự phát 

huy hiệu quả; vai trò kinh tế 
tập thể còn mờ nhạt.

Những hạn chế nêu trên 
có nhiều nguyên nhân, trong 
đó có một số nguyên nhân 
chủ yếu, đó là:

Cấp uỷ đảng, chính quyền 
một số nơi, nhất là cấp cơ sở 
chưa chủ động, quyết liệt 
trong chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện, còn tư tưởng trông chờ, 
ỷ lại vào cấp trên; năng lực, 
trình độ của cán bộ ban chỉ 
đạo, ban quản lý XDNTM cấp 
cơ sở, địa bàn các xã đặc biệt 
khó khăn, biên giới, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số 
còn hạn chế.

Công tác tuyên truyền, 
vận động người dân tuy 
đã có cố gắng nhưng chất 
lượng, hiệu quả chưa cao, 
chưa thực sự phát huy sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị và vai trò chủ 
thể của người dân trong XD-
NTM.

Xuất phát điểm nền kinh 
tế của tỉnh thấp so với mức 
trung bình chung của cả 
nước; những khó khăn đặc 
thù của một tỉnh miền núi, 
biên giới, địa hình chia cắt, 
thiên tai, dịch bệnh thường 
xuyên xảy ra ảnh hưởng 
nặng nề đến kinh tế, đời 

Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 08/9/2021 của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) và lãnh 
đạo UBND huyện Hữu Lũng kiểm tra khu vực sản xuất giống Na Thái Lan.                                                     

Ảnh: BÁO LẠNG SƠN

CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH

TIÊU ĐIỂM - SỰ KIỆN

NÔNG THÔN MỚI

OCOP LẠNG SƠN

SẢN XUẤT - THỊ TRƯỜNG

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

      Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 08/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
về xây dựng nông thôn mới  tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025

      Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 08 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

       Công bố Quyết định thành lập Ban quản lý dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng 
chuỗi giá trị nông nghiệp - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn

       Ứng dụng công nghệ số quảng bá, xúc tiến sản phẩm nông sản Lạng Sơn 
trong tình hình dịch Covid-19

     Hiệu quả mô hình sản xuất nông nghiệp khép kín thân thiện môi trường 
tại Hữu Lũng

Hội nghị xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2021

       Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021 Đánh giá, phân hạng 
sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021

Lạng Sơn thực hiện các giải pháp lưu thông hàng hóa nông sản trong điều kiện 
đại dịch Covid-19

Bảo vệ cá nuôi ao, lồng bè trong mùa mưa bão
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theo phương châm: “Dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra, dân giám sát, dân 
thụ hưởng”. Nâng cao vai trò, 
trách nhiệm, tính chủ động 
sáng tạo của các cấp ủy, tổ 
chức đảng, chính quyền, 
MTTQ và tổ chức chính trị - 
xã hội, huy động sự tự giác 
tham gia tích cực của Nhân 
dân để tạo thành sức mạnh 
tổng hợp trong XDNTM.

2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu tổng quát
XDNTM đồng bộ với xây 

dựng hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh; phát 
triển toàn diện KT-XH nông 
thôn và hệ thống kết cấu 
hạ tầng nông nghiệp, nông 
thôn kết nối nông thôn với 
đô thị. Khuyến khích phát 
triển kinh tế hộ, kinh tế hợp 
tác mà nòng cốt là hợp tác 
xã (HTX), phát triển sản xuất 
nông nghiệp kết hợp với 
công nghiệp, dịch vụ, ngành 
nghề nông thôn; thúc đẩy 
quá trình chuyển đổi số 
trong XDNTM, tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông 
tin, công nghệ số, XDNTM 
thông minh; bảo đảm và 
tăng cường khả năng tiếp 
cận pháp luật cho người 
dân. Từng bước nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần 
và mức thụ hưởng về y tế, 
văn hóa, xã hội của người 
dân nông thôn; giữ gìn và 
phát huy bản sắc văn hóa 
truyền thống, xây dựng cảnh 
quan môi trường nông thôn 
sáng - xanh - sạch - đẹp; xã 
hội nông thôn đoàn kết, dân 
chủ; quốc phòng, an ninh, 

trật tự an toàn xã hội ổn định.
2.2. Mục tiêu cụ thể đến 

năm 2025
- Toàn tỉnh có 115/181 xã 

đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 
63,5%, bình quân mỗi năm 
có thêm 10 xã đạt chuẩn 
NTM. Bình quân mỗi xã trên 
địa bàn tỉnh đạt từ 15 tiêu 
chí trở lên, không có xã dưới 
10 tiêu chí; xây dựng và công 
nhận 32 xã đạt chuẩn NTM 
nâng cao, 12 xã NTM kiểu 
mẫu, 30 khu dân cư NTM 
kiểu mẫu; có thêm 01 huyện 
đạt chuẩn NTM.

- Tỷ lệ xã có đường ô tô 
đến trung tâm xã được rải 
nhựa hoặc bê tông đạt 100%; 
tỷ lệ thôn có đường ô tô đến 
trung tâm thôn được cứng 
hóa đạt 80%; có 220 trường 
học các cấp học ở các xã đạt 
chuẩn quốc gia; tỷ lệ thôn 
có nhà văn hóa đạt chuẩn 
NTM đạt 60%, xã có nhà văn 
hóa và sân tập thể thao đạt 
chuẩn từ 63,5% trở lên; tỷ lệ 
xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia 
về y tế xã là 100%; tỷ lệ hộ sử 
dụng điện thường xuyên từ 
các nguồn đạt 99,6%; 97% 
số xã đạt tiêu chí về hạ tầng 
cơ sở thương mại nông thôn; 
100% số xã đạt tiêu chí thủy 
lợi; tỷ lệ dân cư nông thôn sử 
dụng nước hợp vệ sinh đạt 
99%, trong đó có 70% được 
sử dụng nước sạch theo quy 
chuẩn.

- Bảo đảm 100% số xã trên 
địa bàn tỉnh có điểm phục 
vụ bưu chính và viễn thông; 
100% số xã được phủ sóng 
thông tin di động 4G; 100% 
xã được lắp đặt hệ thống đài 

truyền thanh.
- Thu nhập bình quân 

đầu người khu vực nông 
thôn tăng 1,3 lần so với năm 
2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm 
bình quân 3%/năm trở lên 
(theo chuẩn nghèo giai đoạn 
2021 - 2025); nâng tỷ lệ lao 
động qua đào tạo đạt 65%; 
tỷ lệ người dân tham gia bảo 
hiểm y tế đạt 98%.

- Thành lập mới được 
60 HTX, 40 THT hoạt động 
trong lĩnh vực nông nghiệp; 
Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm (OCOP) có thêm ít 
nhất 50 sản phẩm đạt từ 03 
sao trở lên, 01 sản phẩm đạt 
5 sao cấp quốc gia; xây dựng 
03 làng văn hóa du lịch cộng 
đồng.

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 
CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 
đảng, chính quyền

Tăng cường công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo và quyết 
tâm chính trị của các cấp ủy 
đảng, chính quyền trong tổ 
chức thực hiện Chương trình 
XDNTM, xác định XDNTM 
là nhiệm vụ chính trị trọng 
tâm, thường xuyên, liên tục 
của các cấp ủy đảng, chính 
quyền, MTTQ và tổ chức 
chính trị - xã hội, các ngành, 
cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi 
mới phương pháp lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện Chương 
trình theo hướng chuyển 
mạnh nhiệm vụ trực tiếp 
và các nội dung cụ thể của 
chương trình cho cấp cơ sở 
và cộng đồng dân cư thực 
hiện nhằm phát huy nội 

lực, vai trò chủ động, sáng 
tạo của người dân và cộng 
đồng dân cư trong thực hiện 
phong trào XDNTM.

Phát huy vai trò, trách 
nhiệm của tập thể lãnh đạo 
và người đứng đầu, lấy kết 
quả thực hiện chương trình 
XDNTM là một trong các tiêu 
chí để kiểm điểm, đánh giá 
kết quả lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của tập thể, người đứng đầu 
cấp ủy đảng, chính quyền, 
MTTQ và tổ chức chính trị - 
xã hội, các ngành, cơ quan, 
đơn vị hằng năm.

Thực hiện tốt công tác 
kiểm tra, giám sát của cấp ủy 
đảng, chính quyền, phát huy 
hiệu quả vai trò MTTQ và tổ 
chức chính trị - xã hội trong 
công tác giám sát, phản 
biện xã hội đối với công tác 
XDNTM. Quan tâm, làm tốt 
công tác sơ, tổng kết, đánh 
giá, khen thưởng, vinh danh 
các tập thể, cá nhân tiêu 
biểu, điển hình trong thực 
hiện Chương trình XDNTM 
trên địa bàn để nhân rộng.

2. Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền vận động, 
quán triệt, triển khai các 
chủ trương của Đảng, 
chính sách của Nhà nước 
về XDNTM

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, 
chính quyền, MTTQ và tổ 
chức chính trị - xã hội tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện tốt công tác tuyên 
truyền các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà 
nước về XDNTM; tiếp tục đổi 

mới và đa dạng hóa công 
tác tuyên truyền, vận động 
theo hướng thiết thực, cụ 
thể, lấy thay đổi tư duy, nếp 
sống, nâng cao vai trò chủ 
thể của người dân làm mục 
tiêu, nhằm khơi dậy tiềm 
năng, lợi thế của địa phương 
trong thực hiện XDNTM. 
Tuyên truyền để người dân 
nhận thức được việc XDNTM 
người dân là chủ thể thực 
hiện và cũng là người trực 
tiếp hưởng lợi, Nhà nước 
chỉ đóng vai trò định hướng 
và hỗ trợ; chú trọng tuyên 
truyền để người dân nhận 
biết được các tiêu chí thuộc 
trách nhiệm của cộng đồng, 
hộ dân thực hiện, để chủ 
động có kế hoạch tổ chức 
triển khai thực hiện (các tiêu 
chí không cần kinh phí hoặc 
cần ít kinh phí thuộc về ý 
thức, tập quán sinh hoạt của 
người dân).

Phát động và triển khai 
sâu rộng phong trào thi đua 
“Lạng Sơn cùng cả nước 
chung sức XDNTM giai đoạn 
2021 - 2025”, cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết XD-
NTM, đô thị văn minh” và các 
phong trào thi đua yêu nước 
khác trong phạm vi toàn 
tỉnh.

3. Đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng nông thôn 
đồng bộ, tạo kết nối nông 
thôn - đô thị phát triển hài 
hòa

Tiếp tục xây dựng, phát 
triển đồng bộ kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội nông thôn 
theo tiêu chí NTM, phù hợp 
với quy hoạch, trọng tâm là 
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sống và hoạt động sản xuất 
của người dân; hạ tầng cơ 
sở, kỹ thuật, nguồn lực hỗ 
trợ XDNTM từ ngân sách Nhà 
nước, khả năng huy động từ 
cộng đồng dân cư và các 
nguồn lực xã hội khác đạt 
mức thấp.

1. Quan điểm
1.1. XDNTM là nhiệm vụ 

trọng tâm, thường xuyên và 
liên tục, có điểm khởi đầu 
nhưng không có điểm kết 
thúc, từng bước đi vào chiều 
sâu, thực chất, bền vững. Việc 
triển khai thực hiện Chương 
trình phải đồng bộ, toàn 
diện ở tất cả các xã, có trọng 
tâm, trọng điểm, ưu tiên tập 
trung cho các xã điểm NTM, 
NTM nâng cao, kiểu mẫu, các 
xã đặc biệt khó khăn, các xã 
biên giới.

1.2. Tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả chủ trương cơ cấu 
lại ngành nông nghiệp, phát 
triển nông nghiệp, kinh tế 
nông thôn gắn với XDNTM 
theo hướng XDNTM  gắn 
với quá trình công nghiệp 
hóa nông nghiệp, đô thị hóa 
nông thôn; bảo đảm phát 
triển hài hòa kinh kế, xã hội 
và môi trường; nâng cao chất 
lượng hạ tầng KT-XH, dịch vụ 
nông thôn, nhất là hệ thống 
hạ tầng cơ sở thiết yếu của 
cấp xã và thôn, bản. Đồng 
thời chú trọng công tác bảo 
vệ môi trường, cải tạo cảnh 
quan nông thôn, bảo tồn và 
phát huy các giá trị văn hóa, 
con người Xứ Lạng.

1.3. Phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân, vai 
trò làm chủ của người dân 
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đầu tư hạ tầng giao thông để 
kết nối nông thôn với đô thị, 
hoàn thiện hệ thống thủy 
lợi nội đồng, phát triển hệ 
thống điện, chợ nông thôn, 
xây dựng hạ tầng thông 
tin, truyền thông hướng tới 
chuyển đổi số và XDNTM 
thông minh đáp ứng yêu cầu 
phát triển và hội nhập. Quan 
tâm lồng ghép các nguồn 
lực đầu tư phát triển hạ tầng 
y tế, giáo dục, thiết chế văn 
hóa, thể thao bảo đảm phục 
vụ nhu cầu thiết yếu của 
người dân nông thôn; thực 
hiện rà soát, bổ sung, điều 
chỉnh quy hoạch nông thôn 
mới liên vùng, liên huyện, 
xã bảo đảm tính khả thi, 
trong đó quan tâm bổ sung 
quy hoạch khu xử lý rác tập 
trung tại các xã, liên xã và 
liên huyện.

Có chính sách đột phá, ưu 
tiên nguồn lực hỗ trợ hoàn 
thiện kết cấu hạ tầng trên 
địa bàn những xã đặc biệt 
khó khăn, các xã biên giới, 
đồng thời chú trọng quan 
tâm đầu tư cho các công 
trình cấp thôn, bản nhằm cải 
thiện trực tiếp điều kiện sinh 
hoạt và sản xuất của người 
dân, từng bước hoàn thiện 
các tiêu chí xã nông thôn 
mới, ứng phó với thiên tai và 
biến đổi khí hậu. Tăng cường 
thực hiện việc giao công 
trình phù hợp cho người dân 
và cộng đồng dân cư trực 
tiếp thi công, vừa phát huy 
dân chủ và khai thác, phát 

huy tối đa nội lực của cộng 
đồng dân cư trong xây dựng 
nông thôn mới.

4. Phát triển sản xuất, 
nâng cao thu nhập người 
dân gắn với giải quyết các 
vấn đề văn hóa, xã hội, môi 
trường, giảm nghèo và an 
sinh xã hội bền vững, nâng 
cao đời sống vật chất, tinh 
thần cư dân nông thôn

Đẩy mạnh triển khai 
Chương trình cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp theo 
hướng phát triển nông ng-
hiệp bền vững, nâng cao 
chất lượng giá trị gia tăng, 
phát triển nông nghiệp 
hàng hóa, nông nghiệp hữu 
cơ, nông nghiệp sinh thái 
gắn với thúc đẩy chuyển đổi 
số, kinh tế số nhằm phát huy 
tiềm năng, lợi thế của địa 
phương; thu hút

các doanh nghiệp lớn đầu 
tư, phát triển nông nghiệp 
sạch, nông nghiệp hữu cơ 
gắn với phát triển công ng-
hiệp chế biến, tiêu thụ. Phát 
triển liên kết sản xuất nông 
nghiệp theo chuỗi giá trị để 
xây dựng thương hiệu, nâng 
cao giá trị gia tăng cho sản 
phẩm nông nghiệp chủ lực, 
đặc thù của tỉnh.

Thực hiện tốt các chính 
sách an sinh xã hội, các cơ 
chế hỗ trợ tạo sinh kế cho 
hộ nông dân, hộ nghèo, tập 
trung nguồn lực cho phát 
triển KT-XH để giảm nghèo ở 
các huyện, xã có tỷ lệ hộ ng-
hèo cao. Đẩy mạnh công tác 

đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn, gắn công tác đào 
tạo nghề với tạo việc làm và 
chuyển dịch cơ cấu lao động 
khu vực nông thôn. Tiếp tục 
nâng cao chất lượng phổ cập 
giáo dục các cấp, chất lượng 
chăm sóc sức khỏe ban đầu 
cho người dân nông thôn; 
xây dựng các thiết chế văn 
hóa, thể thao ở cơ sở nhằm 
đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
sinh hoạt văn hóa, tinh thần 
của người dân; quan tâm giữ 
gìn, bảo tồn và phát huy sự 
đa dạng về văn hóa của các 
dân tộc, xây dựng nông thôn 
đoàn kết, dân chủ và giàu 
bản sắc văn hóa.

Tăng cường công tác bảo 
vệ môi trường nông thôn, 
tập trung khắc phục, xử lý ô 
nhiễm và cải tạo cảnh quan, 
môi trường; chú trọng xây 
dựng nhân rộng các mô 
hình thôn sáng - xanh- sạch 
- đẹp, mô hình khu dân cư 
kiểu mẫu, vườn mẫu, mô 
hình “5 không - 3 sạch - 3 an 
toàn”; mô hình du lịch nông 
thôn, du lịch sinh thái, du 
lịch cộng đồng. Quan tâm 
thực hiện tốt quy hoạch ng-
hĩa trang nhân dân trên địa 
bàn các xã, hướng tới chấm 
dứt việc mai táng không 
đúng khu vực quy hoạch 
gây ảnh hưởng đến mỹ 
quan và môi trường nông 
thôn.

5. Nâng cao năng lực 
lãnh đạo của cấp uỷ, tổ 
chức đảng, hiệu lực, hiệu 

quả quản lý, điều hành 
của chính quyền, sự tham 
gia của MTTQ và tổ chức 
chính trị - xã hội trong 
XDNTM gắn với xây dựng 
vững chắc thế trận quốc 
phòng toàn dân, an ninh 
nhân dân

Không ngừng củng cố, 
xây dựng hệ thống chính 
trị vững mạnh; nâng cao 
năng lực lãnh đạo của cấp 
uỷ, tổ chức đảng, sự quản lý, 
điều hành của chính quyền, 
sự tham gia của MTTQ và 
tổ chức chính trị - xã hội 
trong XDNTM, nhất là vai 
trò hạt nhân của tổ chức 
cơ sở đảng; cải cách hành 
chính, cải thiện và nâng 
cao chất lượng các dịch vụ 
hành chính công; đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông 
tin, thực hiện chuyển đổi số 
trong quản lý, điều hành; 
nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của các tổ chức, cá 
nhân và cộng đồng về xây 
dựng xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật; từng bước đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ xã đạt chuẩn theo quy 
định, quan tâm công tác 
luân chuyển, điều động cán 
bộ có trình độ, năng lực, kinh 
nghiệm tăng cường cho các 
xã khó khăn trong thực hiện 
XDNTM. Tăng cường vận 
động, phát huy vai trò làm 
chủ của người dân trong 
XDNTM theo phương châm: 
“Dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra, dân giám sát, 

dân thụ hưởng”; nâng cao 
hiệu quả việc lấy ý kiến sự 
hài lòng của người dân về 
kết quả XDNTM.

Thực hiện tốt việc xây 
dựng thế trận quốc phòng 
toàn dân gắn với thế trận an 
ninh nhân dân vững chắc, 
bảo đảm ổn định để phát 
triển KT-XH. Chủ động nắm 
tình hình, làm tốt công tác 
phòng ngừa, đấu tranh, 
ngăn chặn và đẩy lùi các 
loại tội  phạm, tệ nạn xã 
hội, không để hình thành 
“điểm nóng” về an ninh trật 
tự nhằm bảo đảm an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn nông thôn.

Xây dựng lực lượng bảo vệ 
an ninh trật tự ở cơ sở “vững 
mạnh, rộng khắp” và hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu quốc 
phòng, an ninh hằng năm.

6. Huy động nguồn lực 
XDNTM

Tập trung huy động tối 
đa các nguồn lực và thực 
hiện lồng ghép có hiệu 
quả các nguồn vốn của các 
chương trình, dự án hỗ trợ 
có mục tiêu trên địa bàn và 
các nguồn vốn khác để thực 
hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia XDNTM. Đa dạng 
hóa các nguồn vốn huy 
động, thực hiện xã hội hóa 
các nguồn lực, thu hút vốn 
đầu tư của các doanh ng-
hiệp, nguồn lực trong Nhân 
dân để đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng nông thôn 
đáp ứng nhu cầu phát triển. 

Quan tâm cân đối, bổ sung 
nguồn lực ngân sách địa 
phương để hỗ trợ thực hiện 
chương trình.

Tiếp tục rà soát, xây 
dựng, hoàn chỉnh bổ sung 
các chính sách ưu đãi, hỗ 
trợ thu hút đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn; tạo 
điều kiện tối đa cho người 
dân và các tổ  chức kinh tế 
vay vốn tín dụng đầu tư 
trong lĩnh vực nông ng-
hiệp, nông thôn. Chú trọng 
phát huy nội lực của cộng 
đồng dân cư, vận động 
Nhân dân và cộng đồng  
doanh nghiệp chung sức, 
đồng lòng cùng với Nhà 
nước thực hiện chương 
trình XDNTM hiệu quả; 
tăng cường mở rộng các 
hoạt động qu     an hệ đối 
ngoại, hợp tác quốc tế, kết 
nối, mở rộng hợp tác kinh 
tế để thu hút các nguồn 
lực thực hiện XDNTM.

Thực hiện phân công 
nhiệm vụ đối với các cấp, 
ngành, MTTQ và tổ chức 
chính trị - xã hội; các tổ 
chức, doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh để giúp đỡ, hỗ trợ 
các xã trong XDNTM, nhằm 
gắn trách nhiệm và bảo 
đảm sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị, huy động 
tối đa các nguồn lực toàn xã 
hội tham gia XDNTM.

Nghị quyết này được 
phổ biến đến chi bộ và 
Nhân dân./.

BAN BIÊN TẬP 
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Ngày 17/7/2021, tại kỳ 
họp thứ 2 khóa XVII, 
Hội đồng nhân dân 

tỉnh (HĐND) đã ban hành 
Nghị quyết số 15/2021/NQ-
HĐND về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị quyết 
số 08/2019/NQ-HĐND ngày 
10/12/2019 của HĐND tỉnh 
về chính sách đặc thù khu-
yến 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 (viết tắt là 
Nghị quyết số 08/2019/NQ-
HĐND) như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 
3 như sau:

“1. Dự án đầu tư được 
hưởng chính sách hỗ trợ 
đầu tư là các dự án có đủ 
các điều kiện theo quy định, 
thuộc danh mục dự án khu-
yến khích đầu tư trong nông 
nghiệp và nông thôn tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị 
quyết này.

a) Trường hợp dự án thuộc 
đối tượng phải phê duyệt 
chủ trương đầu tư/quyết 
định chấp thuận chủ trương 
đầu tư/cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư thì thời điểm 
tính được hưởng chính sách 

hỗ trợ đầu tư là sau ngày 
Nghị quyết số 08/2019/NQ-
HĐND có hiệu lực thi hành; 
trường hợp dự án đầu tư đã 
được phê duyệt trước ngày 
Nghị quyết số 08/2019/NQ-
HĐND có hiệu lực thi hành, 
trong quyết định có quy định 
tiến độ đầu tư thì các hạng 
mục, công trình có thời gian 
thực hiện đầu tư ghi trong 
quyết định sau ngày Nghị 
quyết số 08/2019/NQ-HĐND 
có hiệu lực thi hành được 
hưởng các chính sách hỗ trợ 
đầu tư theo Nghị quyết số 
08/2019/NQ-HĐND và Nghị 
quyết này. 

b) Trường hợp dự án đầu 
tư không thuộc đối tượng 
phải phê duyệt chủ trương 
đầu tư/quyết định chấp 
thuận chủ trương đầu tư/
cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư thì thời điểm tính 
được hưởng chính sách hỗ 
trợ đầu tư theo khối lượng 
công việc thực hiện dự án 
hoàn thành, được cơ quan 
có thẩm quyền nghiệm 
thu sau ngày Nghị quyết số 
08/2019/NQ-HĐND có hiệu 
lực thi hành. 

c) Đối với các chính sách 
hỗ trợ khác không phải là hỗ 
trợ đầu tư thì được hưởng 

các chính sách hỗ trợ khi đáp 
ứng các điều kiện quy định 
hỗ trợ và các nội dung đề 
xuất hỗ trợ phải được thực 
hiện sau ngày Nghị quyết số 
08/2019/NQ-HĐND có hiệu 
lực thi hành.”

2. Sửa đổi Điều 4 như 
sau:

“Điều 4. Danh mục dự 
án nông nghiệp được 
hưởng ưu đãi đầu tư

1. Dự án nông nghiệp 
đặc biệt ưu đãi đầu tư là 
dự án thuộc danh mục quy 
định tại mục I Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị quyết 
này thực hiện đầu tư trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Dự án nông nghiệp ưu 
đãi đầu tư là dự án thuộc 
danh mục quy định tại mục 
II Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị quyết này thực 
hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn.”

3. Sửa đổi điểm b khoản 
1 Điều 7 như sau:

“b) Nhà đầu tư có dự án 
sản xuất giống cây trồng, 
giống vật nuôi, trồng thử 
nghiệm cây trồng mới có 
giá trị kinh tế cao (theo các 
quyết định công nhận giống 
cây trồng, vật nuôi mới hằng 
năm của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn), 
khi đưa vào sản xuất trong 
cùng điều kiện sản xuất mà 
có năng suất, chất lượng 
cao, mang lại thu nhập cao 
hơn so với cây trồng, vật 
nuôi khác trên cùng địa bàn 
được hỗ trợ 70% kinh phí 
đầu tư, nhưng không quá 03 
tỷ đồng/dự án, để xây dựng 
cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử 
lý môi trường.”

4. Sửa đổi điểm c khoản 
2 Điều 7 như sau:

“c) Dự án trồng cây hằng 
năm từ 02 ha trở lên, nếu 
trồng trong nhà kính, nhà 
màng, nhà lưới có quy mô 
từ 1.000 m2 trở lên; cây 
công nghiệp dài ngày, cây 
lâu năm, trồng rừng các loại 
cây nhóm I, nhóm II, cây gỗ 
lớn từ 03 ha trở lên; trồng 
rừng sản xuất từ 05 ha trở 
lên; trồng cây dược liệu từ 
01 ha trở lên.”

5. Sửa đổi điểm b khoản 
1 Điều 8 như sau:

“b) Các dự án đầu tư chế 
biến nông sản phải bảo 
đảm các điều kiện giá trị 
sản phẩm sau chế biến tăng 
ít nhất 1,5 lần so với giá trị 
nguyên liệu thô ban đầu 
(căn cứ theo giá thị trường 
tại thời điểm nghiệm thu dự 
án) và công suất thiết kế của 
dây chuyền, thiết bị, máy 
móc chế biến nông sản tối 
thiểu đạt 03 tấn/ngày. Cơ sở 
giết mổ gia súc, gia cầm tập 
trung với công suất tối thiểu 
là 20 con trâu, bò, ngựa/
ngày hoặc 50 con lợn/ngày 
hoặc 500 con gia cầm/ngày.”

6. Sửa đổi điểm a khoản 
2 Điều 11 như sau: 

“a) Mỗi hợp tác xã được 
hỗ trợ 01 (một) lần kinh 
phí để thuê lao động là trí 
thức trẻ có trình độ đào tạo 
từ cao đẳng trở lên về làm 
việc tại hợp tác xã; mức hỗ 
trợ hằng tháng bằng 1,5 lần 
mức lương tối thiểu vùng/
người tại địa bàn trí thức trẻ 
làm việc; số lượng tối đa 02 
lao động/01 hợp tác xã; thời 
gian hỗ trợ tối đa 03 năm.”

7. Bổ sung Điều 12a vào 
sau Điều 12 như sau: 

“ Điều 12a. Hỗ trợ đầu 
tư các dự án đầu tư phát 
triển sản phẩm theo Đề án 
Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng 
Sơn:

1. Dự án đầu tư phát 
triển sản phẩm theo Đề án 
Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng 
Sơn có sản phẩm thuộc 
danh mục dự án nông ng-
hiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, 
ưu đãi đầu tư theo quy định 
tại Nghị quyết này, đáp ứng 
các nguyên tắc và điều kiện 
thì được hưởng các hỗ trợ 
theo quy định tại Điều 6, 
Điều 7, Điều 8, Điều 12 của 
Nghị quyết số 08/2019/NQ-
HĐND.

2. Các chủ thể có sản 
phẩm OCOP thuộc lĩnh vực 
nông nghiệp, nông thôn 
được hưởng hỗ trợ phát 
triển thương hiệu, mở rộng 
thị trường theo quy định 
tại Điều 9 Nghị quyết số 
08/2019/NQ-HĐND.

3. Thưởng cho các chủ 
thể tham gia Chương trình 
OCOP có sản phẩm được 
đánh giá, phân hạng sản 
phẩm:  

a) Sản phẩm đạt hạng 5 
sao: thưởng 20 triệu đồng/
sản phẩm.

b) Sản phẩm đạt hạng 4 
sao: thưởng 10 triệu đồng/
sản phẩm.

c) Sản phẩm đạt hạng 3 
sao: thưởng 05 triệu đồng/
sản phẩm.

8. Bổ sung điểm d khoản 
1 Điều 13 như sau: 

“d) Đối tượng được 
thưởng theo quy định tại 
khoản 3 Điều 12a, thực hiện 
chi trả hỗ trợ sau khi sản 
phẩm được cấp Giấy chứng 
nhận.”

9. Phụ lục kèm theo Nghị 
quyết này thay thế phụ lục 
danh mục dự án khuyến 
khích đầu tư trong nông 
nghiệp và nông thôn ban 
hành kèm theo Nghị quyết 
số 08/2019/NQ-HĐND.  

Tại Điều 2 của Nghị quyết 
nêu rõ: Các dự án thuộc đối 
tượng đã được phê duyệt 
hỗ trợ theo quy định tại 
Nghị quyết số 08/2019/
NQ-HĐND thì tiếp tục được 
hưởng chính sách theo 
quyết định đã phê duyệt; 
các dự án đầu tư hoặc các 
sản phẩm OCOP thuộc đối 
tượng hỗ trợ, đủ điều kiện 
thì thực hiện theo quy định 
của Nghị quyết này. 

Nghị quyết này có hiệu 
lực từ ngày 01/8/2021./.

BAN BIÊN TẬP 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 
08 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
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Chủ trương chính sách Tiêu điểm - Sự kiện

Ngày 09/8/2021, Sở 
Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

(NN&PTNT) đã ban hành 
Công văn số 1468/SNN-VP, 
V/v tăng cường các biện 
pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 trong các chuỗi 
cung ứng. Theo đó, đề nghị 
UBND các huyện, thành 
phố, các phòng, ban, đơn vị 
trực thuộc thực hiện các nội 
dung sau: 
     1. Tổ chức thực hiện các 
phương án để đảm bảo 
nguồn cung hàng hóa thiết 
yếu phục vụ nhu cầu tiêu 
dùng của nhân dân theo các 
cấp độ dịch bệnh Covid-19 
trên địa bàn theo tinh thần 
Kế hoạch số 72/KH-SNN ngày 
07/7/2021 của Sở NN&PTNT.
2. Giám sát, kiểm soát chất 
lượng hàng hóa đồng bộ 
từ sản xuất đến thu hoạch, 

bảo quản, chế biến, các sản 
phẩm nông sản đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm, chất 
lượng tốt, an toàn dịch bệnh, 
đáp ứng các yêu cầu xuất 
khẩu, được người tiêu dùng 
yên tâm sử dụng.
     3. Chỉ đạo các doanh ng-
hiệp, cơ sở sản xuất kinh 
doanh, hợp tác xã tham gia 
vào chuỗi thực phẩm giám 
sát nhân viên hàng ngày để 
giảm thiểu hoặc hạn chế tiếp 
xúc gần và trực tiếp người 
với người; tổ chức xây dựng 
và quản lý các phương án 
dự phòng tức thời, từ đó, 
tạo ra chuỗi cung ứng linh 
hoạt hơn, dài hạn hơn; xem 
xét phương pháp kiểm soát 
hành vi của bên thứ ba liên 
quan đến giá cả, rủi ro về 
đạo đức, pháp lý và uy tín 
phát sinh từ việc tăng thêm 
số lượng cũng như ký thêm 

Ngày 31/5/2021, tại Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam (MTTQVN) 

tỉnh Lạng Sơn, đại diện Lãnh 
đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 
thay mặt cho toàn thể công 
chức, viên chức, người lao 
động toàn ngành đã trao tặng 

Quỹ hỗ trợ công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 với tổng 
số tiền hơn 23 triệu đồng. Đây 
là hoạt động thiết thực hưởng 
ứng lời kêu gọi toàn dân tham 
gia ủng hộ Quỹ phòng, chống 
dịch Covid-19, phát huy 
truyền thống đoàn kết, tương 

thân, tương ái của dân tộc và 
để có thêm nguồn lực hỗ trợ 
công tác phòng chống dịch 
Covid-19.

Thay mặt Ban thường trực 
Ủy ban MTTQVN tỉnh Lạng 
Sơn, ông Nông Lương Chấn, 
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã 
gửi lời cảm ơn sâu sắc đến 
toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động 
ngành Nông nghiệp và PTNT. 
Đồng thời mong muốn tiếp 
tục nhận được sự chia sẻ, đồng 
hành chung tay ủng hộ cho 
Quỹ phòng, chống Covid-19 
của tỉnh trong thời gian tới, 
góp phần cùng các cấp ủy 
Đảng, chính quyền, MTTQ 
trong chỉ đạo, triển khai tốt 
các biện pháp phòng, chống 
đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh 
Covid-19./.

TÔ THU TRƯỜNG 
(VP Sở NN&PTNT)

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT trao quỹ phòng, chống covid-19                                                      (Ảnh: THU TRƯỜNG)

Lãnh đạo Sở NN&PTNT nhận Kỷ niện chương tấm lòng nhân ái do Ủy ban 
MTTQ tỉnh trao tặng.                                                                        Ảnh: THU TRƯỜNG                                                                            

Sở Nông nghiệp và PTNT ủng hộ 
Quỹ phòng, chống COVID-19

hợp đồng với các nhà phân 
phối.
     4. Phối hợp với các đơn vị 
liên quan đưa ra các phương 
án để tạo điều kiện thuận 
lợi cho các phương tiện 
vận chuyển hàng hóa thiết 
yếu, nguyên vật liêu, vật tư 
phục vụ sản xuất nói chung, 
các mặt hàng nông sản nói 
riêng của các địa phương 
lưu thông trên địa bàn tỉnh; 
tạo điều kiện cho phép lưu 
thông nông sản đối với hàng 
hóa, lái xe và phương tiện 
vận tải giữa các vùng có dịch 
và các vùng có nguy cơ cao 
với các khu vực khác khi có 
Giấy xác nhận của cơ quan 
y tế địa phương về đảm bảo 
an toàn dịch bệnh Covid-19 
để đảm bảo chuỗi cung ứng 
được thông suốt./.

NGUYỄN DUY HÀ 
(Trung tâm Khuyến nông)

Nông dân xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn phát triển nghề nuôi ong trong gia đình.                                               Ảnh: DUY HÀ

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 
trong các chuỗi cung ứng



Thực hiện Quyết định số 
1272/QĐ-UBND ngày 
29/6/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn, về việc 
chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư 
Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng 
chuỗi giá trị nông nghiệp) 
thuộc dự án Hạ tầng cơ bản 
phát triển toàn diện các tỉnh 
Đông Bắc: Hà Giang, Cao 
Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu 
dự án tỉnh Lạng Sơn. Chiều 
ngày 21/7/2021 Sở Nông ng-
hiệp và PTNT tổ chức Hội nghị 
công bố Quyết định thành 
lập Ban quản lý dự án Hợp 
phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi 
giá trị nông nghiệp thuộc dự 
án Hạ tầng cơ bản phát triển 
toàn diện các tỉnh Đông Bắc: 
Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, 
Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh 

Lạng Sơn (BQL DA).
Dự và chỉ đạo Hội nghị có 

các đồng chí trong Ban Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; 
toàn thể Lãnh đạo và các 
thành viên - Ban quản lý dự 
án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng 
chuỗi giá trị nông nghiệp 
của Sở Nông nghiệp và PTNT 
;  Lãnh đạo các phòng, ban, 
đơn vị trực thuộc Sở; đại diện 
lãnh đạo Văn phòng Điều 
phối chương trình Xây dựng 
NTM tỉnh; đại diện lãnh đạo 
Hội Làm vườn tỉnh.

Tại buỗi Lễ, trước sự chứng 
kiến của toàn thể hội nghị, 
đồng chí Lý Việt Hưng - Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 
đã trao Quyết định thành lập 
và phát biểu giao nhiệm vụ 
cho BQL DA…

Với mục tiêu  định hướng 
phát triển, nâng cao giá trị 
cho 04 nhóm cây trồng bao 
gồm Hồi, Quế, Rau sạch và 
Thạch đen. Kỳ vọng trong 
thời gian tới, chuỗi giá trị 
hàng hoá các sản phẩm nông 
nghiệp của tỉnh sẽ đủ sức 
cạnh tranh, thu hút đầu tư, 
thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội, đẩy mạnh tăng trưởng 
kinh tế, rút ngắn khoảng cách 
kết nối kinh tế, nâng cao khả 
năng cạnh tranh vùng nhằm 
đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa 
thị trường của nền kinh tế 
khu vực Đông Bắc bộ thông 
qua việc tăng cường chuỗi 
giá trị sản phẩm nông nghiệp 
nông thôn (ARVC)./.

TÔ THU TRƯỜNG 
(Văn phòng Sở)

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (người đứng thứ 8 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng sự ra mắt 
của Ban quản lý dự án Hợp phần 3.                                                                                                                             (Ảnh: THU TRƯỜNG)

Công bố Quyết định thành lập Ban quản lý Dự án Hợp phần 3 
Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn

Huyện Chi Lăng phát động “Ngày Chủ nhật đỏ 
chung sức xây dựng nông thôn mới”

Các lực lượng tham gia Lễ Phát động.                                                                                                                                (Ảnh: THU HÀ)

Để nâng cao hiệu quả 
công tác trên các lĩnh 
vực góp phần hoàn 

thành các mục tiêu xây dựng 
nông thôn mới năm 2021 
và giai đoạn 2021-2025. 
Huyện Chi Lăng xây dưungj 
kế hoạch tổ chức phong 
trào cán bộ, công chức, viên 
chức, chiến sỹ lực lượng 
vũ trang thực hiện “Ngày 
Chủ nhật đỏ chung sức xây 
dựng nông thôn mới”. Sáng 
ngày 29/8/2021, tại xã Quan 
Sơn, huyện Chi Lăng, UBND 
huyện Chi Lăng đã tổ chức 
lễ phát động “Ngày Chủ 

nhật đỏ chung sức xây dựng 
Nông thôn mới”làm điểm 
của huyện. Dự lễ phát động 
có đồng chí Trần Thanh 
Nhàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư 
Huyện ủy cùng các đồng 
chí lãnh đạo HĐND, UBND, 
UBMTTQ huyện Chi Lăng và 
các Ban xây dựng Đảng, CB-
CCVC các cơ quan, phòng 
ban của huyện; cấp ủy Đảng, 
chính quyền và gần hai ng-
hìn người dân xã Quan Sơn.

Phát biểu tại lễ phát 
động, đồng chí Vi Nông 
Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, 
Chủ tịch UBND huyện nhấn 

mạnh: “Việc tổ chức Ngày 
Chủ nhật đỏ nhằm mục đích 
đẩy mạnh và đa dạng hóa 
các hình thức tuyên truyền, 
vận động, tạo chuyển biến 
mạnh mẽ, rõ nét từ nhận 
thức đến hành động của 
cấp ủy, chính quyền, cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên 
chức, lực lượng vũ trang, 
đoàn viên, hội viên, các tầng 
lớp Nhân dân hiểu rõ hơn 
về Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông 
thôn mới và trách nhiệm của 
cả hệ thống chính trị trong 
xây dựng nông thôn mới; 
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Nông thôn mới Nông thôn mới

người dân thực sự là chủ 
thể, tự giác, đồng thuận, 
tự nguyện, tích cực tham 
gia thực hiện Chương trình 
xây dựng nông thôn mới. 
Đồng thời, tạo sự gắn kết 
chặt chẽ giữa cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức, 
chiến sỹ lực lượng vũ trang 
với người dân; hướng dẫn, 
động viên Nhân dân chấp 
hành tốt chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước, tích cực lao 
động, sản xuất, giảm ng-
hèo bền vững, thi đua xây 
dựng nông thôn mới”.

Ngay sau lễ phát động, 
các đồng chí lãnh đạo và 
nhân dân trên toàn huyện 
đã tham gia thực hiện xây 
dựng các công trình phụ 
cho các hộ gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn trên 

địa bàn xã Quan Sơn; tham 
gia quét dọn đường làng 
ngõ xóm, trồng hoa, vệ 
sinh môi trường. Kết quả, 
làm được 452m đường 
giao thông nông thôn; đào 
vét đất sạt lở đường giao 
thông nông thôn 21m3; cải 
tạo, nâng cấp xây mới 06 
nhà tắm; 14 nhà tiêu hợp 
vệ sinh; 05 chuồng trại đạt 
tiêu chuẩn nông thôn mới; 
xây 194 lò đốt rác gia đình; 
xây dựng 01cổng làng; vệ 
sinh môi trường, thu gom 
xử lý rác thải hàng chục 
nghìn mét đường và sông 
suối, mương thủy lợi và 
hướng dẫn nhân dân chỉnh 
trang nhà cửa khang trang 
sạch đẹp.

VI THỊ THU HÀ 
(Phòng NN&PTNT 

Chi Lăng)

Cán bộ, nhân dân xã Bắc Thủy huyện Chi Lăng hưởng ứng 
Ngày Chủ nhật đỏ.                                                                                      Ảnh: THU HÀ

Lãnh đạo Sở NN&PTNT và UBND huyện Hữu Lũng kiểm tra mô hình 
nông nghiệp khép kín thân thiện môi trường tại xã Vân Nham. 
                                                                                                            Ảnh: LINH THU HƯỜNG

Bể nuôi ốc nhồi trong mô hình 
khép kín. 

Ảnh: LINH THU HƯỜNG

Khu vực nuôi giun quế. 
Ảnh: LINH THU HƯỜNG

Những năm gần đây, 
nông nghiệp nước ta 
có nhiều bước chuyển 

mình mạnh mẽ, trong đó 
mô hình sản xuất nông ng-
hiệp khép kín thân thiện môi 
trường không chỉ đem lại hiệu 
quả kinh tế cao mà còn góp 
phần rất lớn vào việc xử lý ô 
nhiễm môi trường.

Năm 2020, huyện Hữu 
Lũng tổ chức triển khai xây 
dựng mô hình sản xuất nông 
nghiệp khép kín hộ gia đình 
ông Sầm Văn Dậu, thôn Hét, 
xã Vân Nham. Các cơ quan 
chuyên môn của huyện tổ 
chức tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật 
thực hiện mô hình; hỗ trợ 
giống giun quế, các loại chế 
phẩm sinh học (ủ phân, xử 
lý nước...); hệ thống tưới, ủ 
phân, chuồng nuôi giun; hệ 
thống phòng bệnh sinh học; 
các loại máy phục vụ sản xuất 
cám từ giun quế. Hộ gia đình 
thực hiện cải tạo, xây dựng hệ 
thống chuồng trại phù hợp, 
lựa chọn giống vật nuôi đưa 
vào sản xuất.

Khu vực chăn nuôi khép kín 
có diện tích khoảng 3.000m2. 
Đến tháng 9/2021, trong khu 
vực chăn nuôi khép kín có 20 
con trâu nuôi theo phương 

thức nuôi nhốt vỗ béo. Lượng 
phâ                                                                  n 
thải được xử lý hoàn toàn 
bằng chế phẩm sinh học, sau 
đó sử dụng làm thức ăn cho 
giun quế được nuôi trong 
diện tích 150m2 (hiện đang 
nuôi trong chu kỳ thứ 4). 
Ngoài đàn trâu nuôi nhốt vỗ 
béo, khu vực chăn nuôi khép 
kín còn có 2.000 con ngan, 02 
bể nuôi ốc nhồi, 01 ao nuôi cá 
trê lai. Riêng cây Thanh long 
hiện có 9 sào sử dụng phân 
giun quế cho ra sản phẩm 
chất lượng cao. Mô hình cho 
thu nhập năm 2021 dự kiến 
đạt 250 triệu đồng.

Giun quế có đặc tính là sử 
dụng chất thải phân chuồng 
cũng như chất thải hữu cơ làm 
thức ăn. Qua quá trình tiêu 
hóa, phân giun quế thải ra 
hoàn toàn không gây ô nhiễm 
môi trường như hầu hết các 
các chất thải chăn nuôi khác. 
Theo kết quả nghiên cứu 
khoa học, phân giun quế có 
hàm lượng Nitơ từ 2-3%, Kali 
từ 1,85 - 2,25%, Phốt pho từ 
1,55 - 2,25%. Ngoài ra còn 
chứa rất nhiều vi chất dinh 
dưỡng, vi khuẩn đất có lợi như 
vi khuẩn cố định đạm, nấm 
rễ và hoóc môn tăng trưởng 
thực vật - Đây thực sự là một 
loại phân bón thúc đẩy tăng 
trưởng thực vật vượt trội hơn 
so với nhiều phân bón truyền 
thống lẫn phân hóa học.

Đây là mô hình mới trên 
địa bàn huyện và được đánh 
giá mang lại lợi ích về nhiều 
mặt như: Xử lý được chất thải 

nông nghiệp thành phân bón 
hữu cơ; cung cấp nguồn thức 
ăn giàu dinh dưỡng cho vật 
nuôi; tạo ra sản phẩm nông 
nghiệp sạch với chất lượng 
cao hơn so với các phương 
pháp chăn nuôi khác; tiết 
kiệm chi phí sản xuất, nâng 
cao thu nhập cho người dân.

Từ những kết quả đạt 
được bước đầu của mô hình, 
huyện Hữu Lũng sẽ tiếp tục 
tuyên truyền đến người dân 
đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ 
KHKT, tổ chức lại sản xuất, tiếp 
tục xây dựng các mô hình sản 
xuất nông nghiệp khép kín 
nhằm tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp gắn với xây dựng NTM 
mang lại hiệu quả kinh tế cao 
cho người dân trên địa bàn./.

LINH THU HƯỜNG 
Phòng NN&PTNT  Hữu Lũng

Hiệu quả mô hình sản xuất nông nghiệp khép kín 
thân thiện môi trường tại Hữu Lũng



NÔNG THÔN LẠNG SƠN
BẢN TIN NÔNG NGHIỆP

&
SỐ 3  202116 17

OCOP Lạng Sơn OCOP Lạng Sơn

Sáng  ngày 19/7/2021, 
Sở Nông nghiệp và 
PTNT phối hợp với Sở 

Công thương, UBND huyện 
Chi Lăng và UBND huyện 
Hữu Lũng tổ chức Hội nghị 
trực tuyến xúc tiến thương 
mại sản phẩm Na Chi Lăng 
và sản phẩm OCOP tỉnh 
Lạng Sơn năm 2021.

Dự chỉ đạo hội nghị 
có đồng chí Lương Trọng 
Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh cùng các 
đại biểu đại diện Lãnh đạo 
Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở 
Công thương tại điểm cầu 
của 9 tỉnh, thành phố khu 
vực phía Bắc, gồm: Hà Nội, 
Hải Phòng, Thanh Hóa, Vĩnh 

Phúc, Nam Định, Hưng Yên, 
Nghệ An, Hải Dương, Bắc 
Giang.

Hiện nay trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn có 26 sản 
phẩm được cấp văn bằng 
bảo hộ, 47 sản phẩm được 
công nhận sản phẩm OCOP. 
Tỉnh đã hình thành vùng 
sản xuất na tập trung tại 

2 huyện Chi Lăng và Hữu 
Lũng với tổng diện tích 
3.500 ha, trong đó hơn 800 
ha sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP, GlobalGAP; vùng 
sản xuất rau tập trung tại 
thành phố Lạng Sơn và các 
huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, 
Văn Quan, Bình Gia với tổng 
diện tích 3.000 ha; vùng sản 
xuất Hồng không hạt tại 2 
huyện Văn Lãng và Cao Lộc 
với tổng diện tích 1.700 ha; 
vùng sản xuất Thạch đen tại 
3 huyện: Tràng Định, Bình 
Gia, Văn Lãng với tổng diện 
tích trên 3.000 ha; vùng sản 
xuất quýt tại các huyện: 
Tràng Định, Bình Gia, Bắc 
Sơn với diện tích 1.400 ha… 
Nhằm đáp ứng nhu cầu xuất 
khẩu, một số sản phẩm đã 
được Cục Trồng trọt cấp mã 
số vùng trồng như: 40 ha Na 
tại huyện Chi Lăng; 121 ha 
Thạch đen tại huyện Tràng 
Định…

Tại hội nghị, đại diện các 
đơn vị của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT, Bộ Công thương; 
Hiệp hội bán lẻ Việt Nam; 
một số trang thương mại 
điện tử; đại diện một số tỉnh, 
thành phía Bắc; lãnh đạo 
UBND các huyện: Chi Lăng, 
Hữu Lũng đã thảo luận, đánh 
giá kết quả sản xuất, chế 
biến Na cũng như các sản 
phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn 
trong thời gian qua. Đồng 
thời đưa ra những giải pháp 
để đẩy mạnh quảng bá, xúc 
tiến tiêu thụ nông sản của 
tỉnh, từ đó góp phần quan 
trọng vào việc nâng cao giá 

Hội nghị xúc tiến thương mại các sản phẩm 
nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn                                                                                                       Ảnh: ĐỨC PHONG

Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường 
nông sản (Bộ NN&PTNT) phát biểu tại điểm cầu Hà Nội.

trị nông sản trên địa bàn.
Phát biểu chỉ đạo tại hội 

nghị, đồng chí Lương Trọng 
Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh đề nghị Cục Chế biến và 
Phát triển thị trường nông 
sản thuộc Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Bộ 
Công thương, Hiệp hội bán 
lẻ Việt Nam..   tiếp tục hỗ trợ 
địa phương tìm kiếm, phát 
triển các thị trường mới, 
cung cấp thông tin dự báo 
thị trường dài hạn để tỉnh 
có thể điều chỉnh cơ cấu 
cây trồng, đáp ứng yêu cầu 
về mẫu mã, chất lượng; các 
tỉnh, thành phố tiếp tục hỗ 
trợ tỉnh Lạng Sơn trong kết 
nối, thúc đẩy tiêu thụ, xuất 
khẩu nông sản và chỉ đạo, 
khuyến khích các doanh 
nghiệp, kênh phân phối, hệ 
thống siêu thị, chợ đầu mối 
tham gia tiêu thụ nông sản 

của tỉnh Lạng Sơn. Yêu cầu 
các sở ngành, UBND các 
huyện, thành phố trên địa 
bàn tỉnh đẩy mạnh hỗ trợ 
nông dân trong sản xuất, 
liên kết để sản xuất ra những 
sản phẩm đạt chất lượng, 
tìm đầu ra cho sản phẩm, 
tránh tình trạng được mùa 
mất giá để góp phần thúc 
đẩy phát triển KT-XH chung 
của tỉnh.

Trong khuôn khổ hội 
nghị, lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp và PTNT, Sở Công 
thương đã ký kết trực tuyến 
Bản ghi nhớ hợp tác phát 
triển chuỗi liên kết giá trị 
trong sản xuất, tiêu thụ sản 
phẩm nông sản, thực phẩm 
an toàn với Lãnh đạo Cục 
Thương mại điện tử và Kinh 
tế số (Bộ Công thương)./.

NGUYỄN DUY HÀ 
(tổng hợp)
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Toàn cảnh Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2021.                     Ảnh: DUY HÀ

Sáng ngày 27/9/2021, 
tại Sở Nông nghiệp và 
PTNT, Hội đồng đánh 

giá, phân hạng sản phẩm 
OCOP tỉnh Lạng Sơn tổ chức 
Hội nghị đánh giá, phân hạng 
sản phẩm OCOP đợt 2 năm 
2021.

Trong đợt này, có 14 sản 
phẩm của các huyện: Cao 
Lộc, Chi Lăng, Văn Lãng và 
Thành phố Lạng Sơn gửi hồ 
sơ đề nghị đánh giá, phân 
hạng sản phẩm OCOP tỉnh 
Lạng Sơn năm 2021. 

Tại hội nghị, các thành 
viên Hội đồng đã thảo luận, 
tập trung xem xét, đánh giá 
đối với tên đăng ký thương 
hiệu, mẫu mã bao bì sản 
phẩm, các thông tin trên bao 
bì, quy trình chế biến, địa 

chỉ, thị trường tiêu thụ, cây 
chuyện sản phẩm..., đồng 
thời nghe các chủ thể có sản 
phẩm giải trình, bổ sung, làm 
rõ các nội dung do Hội đồng 
thẩm định yêu cầu. Qua đó, 
Hội đồng đã thống nhất 
chấm điểm và xếp hạng cả 
14 sản phẩm tham gia đợt 
này đều đạt 3 sao và 4 sao. Cụ 
thể, có 2 sản phẩm xếp hạng 
4 sao gồm: Na Chi Lăng của 
HTX Dịch vụ và Phát triển 
nông nghiệp Đồng Tiến, xã 
Y Tịch, huyện Chi Lăng; Hồng 
Vành Khuyên Hoàng Việt của 
HTX Hoàng Việt, xã Hoàng 
Việt, huyện Văn Lãng. Còn lại 
12 sản phẩm xếp hạng 3 sao, 
gồm: Lạp sườn xông khói ăn 
liền Bích Trâm, lạp sườn tươi 
Bích Trâm, lạp sườn Đồng Mỏ, 

Na Đồng Bành, măng ớt Hải 
Yêu (huyện Chi Lăng); bánh 
dày truyền thống Mai Pha, 
bánh Ngải truyền thống Mai 
Pha, hạt Dẻ An Sơn (thành 
phố Lạng Sơn); Hồng không 
hạt Bảo Lâm (huyện Cao Lộc); 
dầu lạc Linh Khôi, gạo Nhật, 
lạp sườn Phong Liên (huyện 
Văn Lãng).

Sau hội nghị, Hội đồng 
đánh giá, phân hạng sản 
phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn sẽ 
hoàn thiện hồ sơ trình UBND 
tỉnh để cấp chứng nhận OCOP 
cho các sản phẩm. Đồng thời 
đề nghị các chủ thể có sản 
phẩm được phân hạng tiếp 
tục quan tâm, không ngừng 
phát triển sản phẩm trong 
thời gian tới./.

NGUYỄN DUY HÀ (TTKN)

Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021

Dự hội nghị tại các điểm 
cầu có đồng chí Phùng 
Đức Tiến, Thứ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (NN&PTNT); 
đại diện Bộ Công Thương; 
Tham tán công sứ Kinh tế-
Thương mại, (Đại sứ quán 
Trung Quốc tại Việt Nam); 
lãnh đạo Sở Thương mại 

Quảng Tây (Trung Quốc); đại 
diện một số doanh nghiệp 
Việt Nam và Trung Quốc…

Phát biểu khai mạc, đồng 
chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 
UBND tỉnh nhấn mạnh, Hội 
nghị là dịp để Lạng Sơn xúc 
tiến, quảng bá, xuất khẩu các 
sản phẩm của cây Thạch đen 
và các sản phẩm nông sản 

chủ lực của tỉnh, đây cũng 
là dịp để các doanh nghiệp 
nắm bắt thông tin về cơ chế, 
chính sách xuất khẩu hàng 
nông sản qua các cửa khẩu 
của Lạng Sơn (Việt Nam) và 
Quảng Tây (Trung Quốc), là 
cơ hội để các doanh nghiệp 
của hai bên nêu kiến nghị 
với các cơ quan chức năng về 

Lạng Sơn xúc tiến, quảng bá kết nối tiêu thụ 
sản phẩm Thạch đen năm 2021

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị. 
Ảnh: ĐỨC PHONG

     Ngày 25/9/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc 
tiến, quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm Thạch đen tỉnh Lạng Sơn năm 
2021. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ 
trì hội nghị. 
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những khó khăn, vướng mắc 
cần giải quyết tháo gỡ trong 
hoạt động xuất, nhập khẩu 
sản phẩm Thạch đen để kịp 
thời tháo gỡ, giải quyết góp 
phần thúc đẩy hoạt động 
xuất nhập khẩu của hai nước 
phát triển. Chính quyền và 
Nhân dân tỉnh Lạng Sơn xác 
định phát triển cây Thạch 
đen sẽ là xu hướng ưu tiên 
trong lãnh đạo, chỉ đạo phát 
triển nông nghiệp thời gian 
tới, đưa loại cây này thành 
sản phẩm chủ lực của địa 
phương. Ngày 08/12/2020, 
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Việt 
Nam và Tổng Cục trưởng 
Tổng Cục Hải quan Trung 
Quốc đã ký Nghị định thư 
về yêu cầu kiểm dịch thực 
vật đối với Thạch đen xuất 
khẩu từ Việt Nam sang Trung 
Quốc - Đây là cơ hội cho 
Lạng Sơn mở rộng vùng sản 
xuất chuyên canh, bởi hiện 
tại Lạng Sơn là tỉnh có diện 
tích trồng Thạch đen lớn 
nhất cả nước. Đồng chí Chủ 
tịch UBND tỉnh mong muốn 
các Bộ, ngành Trung ương, 
các cơ quan liên quan và các 
doanh nghiệp quan tâm hỗ 
trợ trong việc sản xuất, tiêu 
thụ sản phẩm Thạch đen, 
khảo sát, đầu tư, xây dựng 
nhà máy, phát triển vùng 
nguyên liệu Thạch đen theo 
chuỗi khép kín để nâng cao 
giá trị gia tăng sản phẩm. 
Tỉnh Lạng Sơn cam kết luôn 
đồng hành cùng doanh ng-
hiệp, hỗ trợ tối đa, kịp thời 
tháo gỡ khó khăn cho các 
doanh nghiệp tham gia đầu 
tư phát triển sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn.
Thạch đen là loại cây trồng 

bản địa được trồng từ rất 
lâu đời ở tỉnh Lạng Sơn, tập 
trung chủ yếu tại các huyện 
Tràng Định, Bình Gia, Văn 
Lãng với diện tích giao động 
từ 2.000 - 3.000ha. Cây Thạch 
đen đã được UBND tỉnh đưa 
vào danh mục cây trồng 
chủ lực của địa phương, chỉ 
đạo sản xuất thành vùng 
hàng hóa tập trung, tăng 
sản lượng cây trồng, được 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa 
học và Công nghệ) cấp giấy 
chứng nhận nhãn hiệu tập 
thể “Thạch đen Tràng Định”; 
Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) 
cấp bằng bảo hộ giống cây 
trồng mới đối với Thạch đen 
huyện Tràng Định. Đến nay, 
vùng trồng cây Thạch đen 
được mở rộng lên 3.000 ha, 
tăng 37% so với năm 2020, 
sản lượng đạt 16.000 tấn. Có 
128 vùng trồng Thạch đen 
được cấp mã số vùng trồng 
với diện tích khoảng 610 
ha; 4 cơ sở đóng gói Thạch 
đen được Tổng cục Hải quan 
Trung Quốc đánh giá và phê 
duyệt cấp mã số đóng gói. 
Sản xuất cây nguyên liệu 
Thạch đen mang lại thu nhập 
kinh tế cao và ổn định, góp 
phần xóa đói giảm nghèo, 
nâng cao đời sống của nông 
dân. Hiện nay, cây Thạch đen 
đang được sơ chế thành 3 
dạng chính là sơ chế thô, 
sản xuất bột thạch và chế 
biến sản phẩm thạch đóng 
hộp. Ngoài thị trường trong 
nước, Thạch đen Lạng Sơn 
còn được xuất khẩu thô sang 

các thị trường lớn như Trung 
Quốc, Đài Loan, Thái Lan, 
Malaysia, Hàn Quốc… chiếm 
khoảng 70% tổng sản lượng 
toàn tỉnh. Trong đó riêng thị 
trường Trung Quốc 8 tháng 
đầu năm 2021 đạt trên 1.200 
tấn với tổng kim ngạch đạt 
khoảng 2 triệu USD (tăng 
gấp 3 lần so với năm 2020).

Bên cạnh những kết quả 
đạt được, việc phát triển cây 
Thạch đen trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn còn gặp một số khó 
khăn như: Công tác quảng 
bá, giới thiệu sản phẩm chưa 
được rộng rãi nên chưa thu 
hút được nhiều doanh ng-
hiệp quan tâm đầu tư; chưa 
có cơ sở sản xuất giống cây 
Thạch đen; việc thu hoạch, 
bảo quản còn thủ công…

Tại Hội nghị, các đại biểu 
đã được nghe ý kiến của đại 
diện các Bộ, ngành, các do-
anh nghiệp trong nước và 
nước ngoài về cơ hội, chất 
lượng của Thạch đen Lạng 
Sơn, công tác quy hoạch, 
mở rộng mã số vùng trồng, 
đa dạng hóa sản phẩm, 
đồng thời đề xuất những 
giải pháp, giải đáp các kiến 
nghị, vướng mắc liên quan 
đến công tác sản xuất, chế 
biến sản phẩm và xuất khẩu 
Thạch đen, qua đó gợi mở 
cho tỉnh nhiều định hướng, 
chủ trương, chính sách để 
phát triển sản phẩm Thạch 
đen trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc hội nghị, 
đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 
Lạng Sơn đánh giá cao những 
ý kiến trao đổi, thảo luận tại 
hội nghị, qua đó, gợi mở cho 

tỉnh nhiều định hướng, chủ 
trương, chính sách để phát 
triển sản phẩm Thạch đen 
trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn cảm 
ơn các Bộ, ngành Trung 
ương đã luôn quan tâm hỗ 
trợ đồng hành cùng tỉnh 
trong suốt thời gian qua. 
Đồng thời, cảm ơn Chính 
phủ Nhân dân Khu tự trị 
dân tộc Choang Quảng 
Tây, Trung Quốc và Sở 
Thương mại Quảng Tây 
đã có mối quan hệ hợp 
tác gắn bó, mật thiết, hữu 
nghị với tỉnh Lạng Sơn 
trong quá trình phát triển; 
các doanh nghiệp trong 
và ngoài nước đã lựa chọn 
tỉnh để thực hiện các hoạt 
động sản xuất, chế biến và 
xuất, nhập khẩu… Sau hội 
nghị này, đồng chí mong 
muốn các nội dung được 
trao đổi thống nhất giữa 
các cơ quan, chính quyền 
tỉnh Lạng Sơn và Quảng 
Tây (Trung Quốc) và các 
Bộ, ngành Trung ương 
của Việt Nam sẽ được hiện 
thực hóa bằng các chương 
trình, kế hoạch hành động 
cụ thể để tổ chức thực hiện 
có hiệu quả. Đồng thời, 
hy vọng sẽ được gặp gỡ, 
hợp tác cùng các doanh 
nghiệp của Việt Nam và 
Trung Quốc đến tìm hiểu, 
khảo sát, đầu tư phát triển 
sản xuất và chế biến sản 
phẩm Thạch đen trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn./.

   NGUYỄN DUY HÀ 
(TTKN)

Tập huấn cho nông dân quản lý và 
duy trì mã số vùng trồng sau khi 
được cấp đối với vùng cây Thạch đen

Trong tháng 9/2021, 
Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh đã liên tục tổ 

chức 7 lớp tập huấn "Quản lý 
và duy trì mã số vùng trồng 
sau khi được cấp" cho 350 
đại biểu nông dân của các 
vùng trồng Thạch đen đã 
được cấp mã số tại huyện 
Tràng và huyện Văn Lãng.

Trong chương trình tập 
huấn, bà con nông dân các 
vùng trồng Thạch đen đã 
được cấp mã số tiếp nhận 
những vấn đề cơ bản của 
Nghị định thư về yêu cầu 
kiểm dịch thực vật đối với 

Thạch đen xuất khẩu từ Việt 
Nam sang Trung Quốc đã 
được ký kết ngày 08/12/2020 
giữa Bộ Nông nghiệp và 
PTNT Việt Nam với Tổng cục 
Hải quan Trung Quốc. Cùng 
với đó là những yêu cầu Tiêu 
chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/
BVTV của Cục Bảo vệ thực 
vật về Quy trình thiết lập và 
giám sát vùng trồng. 

Ngoài những nội dung cơ 
bản nêu trên, một số vấn đề 
bà con nông dân quan tâm 
như: Kinh nghiệm phòng trừ 
sâu bệnh; biện pháp kỹ thuật 
nâng cao hiệu quả trong quá 

Toàn cảnh lớp tập huấn tại xã Chi Lăng, huyện Tràng Định. 
Ảnh: Duy Hà
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Học viên hội nông dân xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc tham quan, trao đổi 
kinh nghiệm tại các vườn Hồng không hạt Bảo Lâm.                Ảnh: ĐỨC TUẤN

T rong tháng 9/2021, 
Hội làm vườn (VAC) 
huyện Cao Lộc đã 

phối hợp với UBND các xã, 
thị trấn, Trung tâm Dịch 
vụ nông nghiệp huyện tổ 
chức triển khai được 12 
lớp tập huấn, chuyển giao 
khoa học kỹ thuật cho tổng 
cộng 360 hội viên VAC (30 
người/lớp) tại 12 xã, thị 
trấn đang xây dựng NTM 
và phát triển sản phẩm 
OCOP trên địa bàn huyện. 
Thông qua tập huấn, hội 
viên VAC tại 12 xã, thị trấn 
đã tiếp nhận tiến bộ KHKT 
trong các lĩnh vực chăn 

nuôi và trồng trọt, đặc 
biệt là những kiến thức 
trong triển khai thực hiện 
chương trình "Mỗi xã một 
sản phẩm" (OCOP). Qua đó, 
hội viên VAC lựa chọn, áp 
dụng phát triển các nhóm 
cây trồng, vật nuôi đặc thù, 
thế mạnh của địa phương, 
từng bước xây dựng, duy 
trì, phát triển nhóm sản 
phẩm OCOP trên địa bàn 
huyện, góp phần thực hiện 
tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp gắn với xây dựng 
nông thôn mới./. 

NGUYỄN ĐỨC TUẤN 
(TTDVNN Cao Lộc)

Hội làm vườn Cao Lộc chuyển giao 
khoa học kỹ thuật cho hội viên

trình thâm canh, kỹ thuật 
sử dụng hiệu quả phân 
bón; công tác quản lý, giám 
sát chất lượng sản phẩm 
Thạch đen tại địa phương 
đã được đưa ra thảo luận 
và giải đáp thấu đáo.

Hoạt động trên nhằm 
tiếp tục nâng cao nhận 
thức và năng lực sản xuất 
cho nhân dân các vùng 
trồng Thạch đen trong 
việc quản lý, duy trì mã số 
vùng trồng đã được cấp tại 
các vùng sản xuất Thạch 
đen trong tỉnh, đồng thời 
nâng cao năng suất, chất 
lượng, mở rộng quy mô 
sản xuất, đảm bảo theo 
yêu cầu Tiêu chuẩn cơ sở 
TCCS 774:2020/BVTV của 
Cục Bảo vệ thực vật về Quy 
trình thiết lập và giám sát 
vùng trồng và Nghị định 
thư về xuất khẩu Thạch 
đen trong thời gian tới. 
     Theo kế hoạch đến nay, 
Trung tâm Khuyến nông 
tỉnh phối hợp với Trung 
tâm Dịch vụ nông nghiệp 
và UBND các xã có vùng 
Thạch đen được cấp mã số 
của 3 huyện: Tràng Định, 
Bình Gia, Văn Lãng đã hoàn 
thành tổng cộng 11 lớp tập 
huấn cho 527 nông dân kiến 
thức về quản lý và duy trì 
mã số vùng trồng./.

NGUYỄN DUY HÀ 
(TTKN)

Nhằm đánh giá tình 
hình lưu thông, xuất 
khẩu nông sản trong 

điều kiện đại dịch Covid-19, 
tìm ra các giải pháp hiệu quả, 
thiết thực. Ngày 11/8/2021, 
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã 
tổ chức hội nghị trực tuyến 
với 4 tỉnh biên giới phía Bắc 
gồm: Lạng Sơn, Quảng Ninh, 
Lào Cai, Cao Bằng. Phát biểu 

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị trực tuyến 
với 4 tỉnh biên giới phía Bắc.                                                                                                                                                  Ảnh: KIM KHÁNH

Lạng Sơn thực hiện các giải pháp lưu thông hàng 
hóa nông sản trong điều kiện đại dịch Covid-19

Trong thời gian vừa qua, trước sự chỉ 
đạo quyết liệt của Chính phủ, các Bộ, 
ngành, địa phương trên cả nước nói 
chung và Lạng Sơn nói riêng, cùng với sự 
tham gia tích cực của các doanh nghiệp 
sản xuất, phân phối, vận chuyển hàng 
hóa, nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó 
khăn đã được triển khai thực hiện có hiệu 
quả, góp phần phục vụ nhu cầu lưu thông 
hàng hóa trong đại dịch Covid-19.
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tại điểm cầu Lạng Sơn, đồng 
chí Lương Trọng Quỳnh, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn 
mạnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo 
các sở, ngành, UBND các 
huyện biên giới triển khai 
đồng bộ, quyết liệt các giải 
pháp để vừa đảm bảo công 
tác phòng, chống dịch, vừa 
duy trì, tạo thuận lợi cho 
hoạt động thông quan hàng 
hóa xuất nhập khẩu qua địa 
bàn tỉnh. 

Công tác phòng, chống 
dịch bệnh tại tỉnh Lạng Sơn, 
nhất là tại các khu vực biên 
giới, cửa khẩu được thực 
hiện theo tinh thần chỉ đạo 
chung của Thủ tướng Chính 
phủ đảm bảo "mục tiêu kép". 
Tỉnh đã ban hành Phương án 
phòng, chống dịch Covid-19 
tại khu vực cửa khẩu theo 
cấp độ 3, chỉ đạo thành lập 
Đội công tác liên ngành 
phòng, chống dịch Covid-19 
tại khu vực cửa khẩu; triển 
khai thực hiện tốt phương 
án phòng, chống dịch, như: 
(1) Duy trì và tăng cường 
hoạt động của các chốt dã 
chiến; (2) Tăng cường công 
tác quản lý đối với lái xe (bao 
gồm cả lái xe chuyên trách 
và lái xe nội địa); (3) Yêu cầu 
các bến bãi phân chia thành 
03 khu vực khác nhau (nhân 
viên bốc xếp - người bên 

Việt Nam - người bên Trung 
Quốc); (4) Yêu cầu đóng 
cửa các cơ sở kinh doanh 
các dịch vụ không cần thiết 
trong khu vực cửa khẩu; (5) 
Thực hiện tiêm vắc-xin cho 
toàn thể các lực lượng làm 
việc tại khu vực cửa khẩu 
và thực hiện xét nghiệm 
Covid-19 sàng lọc tại khu 
vực cửa khẩu bằng phương 
pháp lấy mẫu xét nghiệm vi 
rút SARS-COV-2 ngẫu nhiên 
20%; (6) Thực hiện cơ chế 
trao đổi thông tin hàng ngày 
với phía Trung Quốc về tình 
hình dịch bệnh và hoạt động 
thông quan hàng hóa. Trước 
diễn biến dịch bệnh tại các 
tỉnh miền Nam (nơi có sản 
lượng nông sản lớn) rất 
phức tạp, do vậy tỉnh đã có 
phương án bảo vệ an toàn 
đối với trường hợp lái xe từ 
các tỉnh từ vùng dịch đến 
khu vực cửa khẩu.

Kết quả, trong 9 tháng 
đầu năm 2021, kim ngạch 
xuất nhập khẩu hàng nông 
sản của Việt Nam sang Trung 
Quốc qua địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn khoảng 3 tỷ USD, tăng 
55% so với cùng kỳ năm 2020, 
trong đó kim ngạch xuất 
khẩu khoảng 1 tỷ USD, nhập 
khẩu khoảng 2 tỷ USD, xuất 
khẩu hàng nông sản chủ yếu 
là thanh long, xoài, mít, dưa 

hấu,...  Bên cạnh những kết 
quả đạt được, tình hình xuất 
nhập khẩu nông sản qua địa 
bàn tỉnh còn gặp một số khó 
khăn, chỉ có có 4/12 cửa khẩu 
đang hoạt động nên hạn chế 
khối lượng hàng hóa thông 
quan trong khi lượng hàng 
nông sản dồn về cửa khẩu 
tại Lạng Sơn nhiều; nông sản 
xuất khẩu qua cửa khẩu Tân 
Thanh không có hợp đồng 
thương mại nên dễ bị ép giá, 
tiềm ẩn nhiều rủi ro…  

Trong thời gian tới, để 
đảm bảo và tăng cường 
hoạt động lưu thông hàng 
hóa, nhất là hàng nông sản 
xuất khẩu sang thị trường 
Trung Quốc, cần phải đàm 
phán với các cơ quan chức 
năng Trung Quốc mở rộng 
thêm danh mục hàng hóa 
xuất khẩu chính ngạch; căn 
cứ vào cấp độ dịch bệnh 
Covid-19 để có biện pháp 
kiểm soát phù hợp, không 
làm ảnh hưởng đến thông 
quan hàng hóa. Đồng thời 
các tỉnh, thành phố có hàng 
nông sản xuất khẩu trên cơ 
sở thông tin của tỉnh Lạng 
Sơn cung cấp cần điều chỉnh 
lượng nông sản đưa lên cửa 
khẩu để tránh ùn ứ, gây hư 
hỏng, phát sinh chi phí./.

PHÙNG THỊ  KIM KHÁNH
(Phòng Thủy sản & KTTH)

Na Chi Lăng là một 
trong những cây 
trồng chủ lực, đem 

lại hiệu quả kinh tế cao cho 
người nông dân tại tỉnh 
Lạng Sơn. Tổng giá trị sản 
xuất của na tại tỉnh Lạng 
Sơn ước đạt khoảng 1.200 tỷ 
đồng, bình quân thu nhập 
trên 1 ha canh tác na đạt 
275 triệu đồng. Tuy nhiên 

trong vài tháng trở lại đây, 
khi làn sóng dịch Covid thứ 
4 diễn biến ngày một phức 
tạp tại Việt Nam, sản phẩm 
Na Chi Lăng có nguy cơ rơi 
vào những khó khăn tiêu thụ 
sản phẩm giống như những 
nông sản khác. 

Vậy chất lượng và sản 
lượng của Na Chi Lăng 
trong mùa na năm nay như 

thế nào? Tỉnh Lạng Sơn sẽ 
phải đối mặt với những khó 
khăn gì trong việc nâng tầm 
thương hiệu cũng như việc 
lưu thông hàng hóa và xuất 
khẩu na trong tình hình dịch 
căng thẳng hiện nay? Phải 
đưa ra những phương án và 
hướng đi nào hiệu quả để 
giải quyết những khó khăn 
không chỉ cho sản phẩm Na 

Tọa đàm trực tuyến nông nghiệp số với chủ đề 
“Nâng tầm thương hiệu Na Chi Lăng và kịch bản 
tiêu thụ trong đại dịch”
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Chi Lăng mà còn cho nông 
sản Việt? Tất cả những nội 
dung này sẽ cùng được bàn 
luận trong tọa đàm kinh tế 
với chủ đề “Nâng tầm thương 
hiệu Na Chi Lăng và kịch bản 
tiêu thụ trong mùa dịch”. 

Tham gia chương trình 
có bà Lê Việt Nga - Phó Vụ 
trưởng Vụ Thị trường trong 
nước, Bộ Công thương; 
ông Vi Nông Trường, Chủ 
tịch UBND huyện Chi Lăng, 
Lạng Sơn; ông Trần Chí 
Dũng - Phó Viện trưởng 
Viện Quản trị logistics toàn 
cầu; và bà Nguyễn Thị Lý - 
Giám đốc Hợp tác xã nông 
sản Chi Lăng.

Trong buổi tọa đàm, đại 
diện hợp tác xã Chi Lăng 
nêu kinh nghiệm xây dựng 
Na Chi Lăng trở thành 
thương hiệu của tỉnh Lạng 
Sơn, được nhiều người tiêu 
dùng ưa chuộng. Bên cạnh 
đó, ông Vi Nông Trường, Chủ 
tịch UBND huyện Chi Lăng 
chia sẻ: Đối với sản phẩm na 
hiện nay đang ở thời điểm 
thu hoạch tập trung với sản 
lượng lớn (bình quân những 
ngày na chín rộ có thể thu 
hoạch đạt từ 550 – 650 tấn/
ngày); bên cạnh việc sản 
lượng thu hoạch lớn thì 
giá cả cũng giảm theo (bởi 
những năm trước giá na 
bình quân đạt từ 48.000-
50.000đ/kg; năm nay chỉ đạt 
từ 28.000-34.000/kg); việc 
tiêu thụ gặp khó khăn hơn 
do nhiều địa phương thực 
hiện giãn cách xã hội ảnh 
hưởng đến khâu vận chuyển 

Kinh tế số nông 
nghiệp nông 
thôn trên địa 

bàn tỉnh đang được triển 
khai hết sức mạnh mẽ. So với 
thời điểm trước Lễ ra quân 
phát triển kinh tế số (ngày 
20/7/2021) thì toàn tỉnh đã 
phát triển được 30.626 cửa 
hàng số cho hộ gia đình và 
24.130 tài khoản thanh toán 
điện tử (tăng gấp 30 lần), 
số đơn hàng trên các sàn 
thương mại điện tử là 4.900 
đơn hàng, tổng doanh thu 
đạt 4,182 tỉ đồng (tăng gấp 
136 lần), 4.300 mặt hàng bán 
trên cửa hàng số. Các mặt 
hàng nông sản được đóng 
gói đảm bảo chất lượng, quy 
trình vận chuyển và doanh 
nghiệp cam kết giao hàng 
đến người mua trong vòng 
24 giờ, trong đó nhiều loại 
đặc sản như na Chi Lăng, 
hồng Vành Khuyên, hồng 
Bảo Lâm,...

Trước ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19, vụ thu hoạch 
quả Na năm nay dù không 
tổ chức được các hoạt động 
quảng bá, xúc tiến thương 
mại trực tiếp, song so với 
các sản phẩm nông sản 
khác, sản phẩm Na Chi Lăng 
không bị ế thừa, tồn đọng. 
Đó là thành công rất lớn từ 
việc lần đầu tiên đưa lên sàn 
thương mại điện tử, việc tiêu 
thụ đặc sản Na Chi Lăng đã 
đạt được những kết quả hết 
sức ấn tượng. Sản lượng Na 
chiếm 70% doanh thu các 
mặt hàng nông sản trên sàn 
thương mại điện tử. Với giá 

bán bình quân từ 30 - 40 nghìn đồng/kg 
đã đem lại nguồn thu đáng kể cho người 
trồng Na. 

Nông sản là loại hàng hóa đặc thù có 
tính thời vụ rõ rệt, thời gian thu hoạch và 
sử dụng ngắn. Do đó, việc ứng dụng công 
nghệ số để vận chuyển, phân phối nông 
sản một cách chuyên nghiệp, có hệ thống 
sẽ giúp sản phẩm đến tay người tiêu 
dùng nhanh hơn, đảm bảo chất lượng 
tươi, ngon, góp phần giảm thiểu thiệt 
hại cho người nông dân. Đây là hướng 
đi đúng đắn trong tình hình hiện nay, 
đã và đang giúp cho các sản phẩm nông 
sản mang tính mùa vụ của tỉnh như: Na 
Chi Lăng, Hồng Vành Khuyên, Hồng Bảo 
Lâm,… tiêu thụ tốt, không bị giảm giá trị 
hàng hóa. Bên cạnh đó còn giúp người 
trồng có trách nhiệm hơn trong việc sản 
xuất ra sản phẩm của mình vì đã truy xuất 
đến tận vườn, tận gia đình và người tiêu 
dùng được mua sản phẩm đúng giá.

Song, để phát huy thế mạnh của giao 
dịch nông sản thông qua sàn thương 
mại điện tử, người sản xuất, hợp tác xã và 
doanh nghiệp cung cấp sản phẩm luôn 
phải đặt vấn đề đảm bảo chất lượng, an 
toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn 
gốc lên hàng đầu nhằm giữ được niềm 
tin của người tiêu dùng, không chỉ trong 
thời gian hiện nay mà ngay cả sau khi 
dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát 
và đẩy lùi./.

Ứng dụng công nghệ số quảng bá, xúc tiến sản phẩm 
nông sản Lạng Sơn trong tình hình dịch Covid-19

PHÙNG THỊ  KIM KHÁNH (Phòng Thủy sản & KTTH)

Trong đại dịch Covid 19, các sản phẩm nông sản truyền thống đã chịu ảnh 
hưởng rất lớn trong chuỗi cung ứng, tiêu thụ, nhiều vùng, nhiều địa phương 
đã bị đứt gãy chuỗi cung - cầu. Vì vậy, việc đa dạng các hình thức xúc tiến 
thương mại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào khâu phân phối và tiêu 
thụ là hướng đi đúng đắn, giúp nông sản vượt khó trong mùa dịch Covid-19.

bị hạn chế, đặc biệt đối với 
những thị trường có nhu 
cầu tiêu thụ lớn như Hà 
Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, 
Hải Phòng,… Trước tình 
hình diễn biến phức tạp 
của dịch bệnh Covid-19, 
các chuỗi cung ứng hàng 
hóa, tiêu thụ sản phẩm 
bị đứt gãy, việc triển khai 
hỗ trợ hộ gia đình mở cửa 
hàng số và bán sản phẩm 
nông sản trên sàn thương 
mại điện tử là giải pháp 
hiệu quả nhất, giúp hộ gia 
đình tiêu thụ sản phẩm 
nông sản ra các tỉnh, 
thành phố. Tuy nhiên, 
chuyển đổi từ phương 
thức bán hàng truyền 
thống sang mô hình tiêu 
thụ sản phẩm nông sản 
trên sàn thương mại điện 
tử bước đầu gặp một số 
khó khăn, như người dân 
chưa quen với việc ứng 
dụng công nghệ số trong 
tiêu thụ sản phẩm (chưa 
biết bán hàng trên sàn 
thương mại điện tử), một 
số hộ gia đình chưa có 
điện thoại thông minh, 
chưa biết thanh toán điện 
tử, một số thôn bản sóng 
di động không ổn định… 
Các đại diện cũng đưa 
ra giải pháp tiêu thụ na 
không chỉ tập trung vào 
thị trường trong nước mà 
còn cần tìm đường ra tại 
các thị trường nước ngoài, 
đẩy mạnh thương hiệu Na 
Chi Lăng "ra biển lớn"./.

Vi Thị Thu Hà 
(Phòng NN&PTNT 
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Những diễn 
biến phức tạp 
của dịch bệnh 

Covid-19 khiến cho nhiều 
mặt hàng nông sản gặp khó 
khăn trong khâu tiêu thụ, 
trong đó có cả sản phẩm 
Na Chi Lăng. Trước thực tế 
đó, dưới sự hỗ trợ của chính 
quyền các cấp, nhiều bà con 
trồng na đã nỗ lực, linh hoạt 
chủ động tìm đầu ra cho 
chính nông sản của mình.

Huyện Chi Lăng hiện có 
khoảng 1.800 ha cây na. Đây 
được coi là vựa na lớn nhất 
của tỉnh Lạng Sơn. Do chú 
trọng quy trình sản xuất na 
an toàn theo các tiêu chuẩn 
VietGAP và GlobalGAP nên 
sản phẩm Na Chi Lăng được 
thị trường rất ưa chuộng.

Những năm trước đây, khi 
vào vụ thu hoạch, thương 
lái các nơi ngoài tỉnh đến 
thu mua, nên bà con thu 
hái xong chỉ cần mang ra 
chợ bán hoặc để tư thương 
mua chọn vườn. Với diễn 
biến phức tạp của dịch bệnh 
Covid-19, bước vào vụ na 
năm nay, cùng với việc tiêu 
thụ na tại chợ truyền thống, 
các hộ trồng na huyện Chi 
Lăng đã vận dụng mạng 
xã hội như Zalo, Facebook 
để quảng bá, xúc tiến giao 
dịch tiêu thụ sản phẩm na 
của gia đình và bà con địa 

phương. Ngoài việc đăng tải 
các hình ảnh về sản phẩm na 
đơn thuần, người trồng na 
còn thực hiện các buổi phát 
trực tiếp ngay tại vườn. Qua 
đó, nhiều khách hàng được 
chứng kiến tận mắt quy 
trình chăm sóc, thu hái, vận 
chuyển na... nên cảm thấy 
thích thú, yên tâm lựa chọn 
sản phẩm Na Chi Lăng. Kết 
quả, thông qua mạng xã hội 
mà sản phẩm Na Chi Lăng đã 
đi tiêu thụ rộng rãi khắp các 
tỉnh, thành trong cả nước. 

 Như vậy, ngoài vai 
trò là người sản xuất, bà con 
trồng na của huyện Chi Lăng 
còn đang đảm nhiệm thêm 
vai trò của người bán hàng. 
Quy cách đăng bài chào 
bán sản phẩm, đến việc tạo 
hình ảnh bắt mắt, để thu 
hút sự quan tâm của người 
tiêu dùng cũng đang được 
bà con thực hiện chuyên 
nghiệp hơn. Điều đó, cho 
thấy bà con đã không còn 
tư tưởng trông chờ, ỷ lại như 
trước, mà đã thực sự có trách 
nhiệm chung tay cùng chính 
quyền các cấp tìm đầu ra 
tiêu thụ cho na.

Huyện Chi Lăng hiện cũng 
đang đẩy mạnh việc đưa sản 
phẩm Na Chi Lăng lên sàn 
giao dịch điện tử. Các hộ dân 
trồng na được cơ quan chức 
năng của huyện hướng dẫn 

mở tài khoản thanh toán 
điện tử, tạo cửa hàng số để 
tự tổ chức bán hàng hóa, 
nông sản trên 2 sàn thương 
mại điện tử Vỏ Sò (voso.vn) 
và Postmart (postmart.vn). 
Việc tiêu thụ nông sản qua 
sàn điện tử rất dễ dàng và 
tiện lợi, chỉ cần chụp ảnh sản 
phẩm và điền các thông tin 

về sản phẩm đăng lên là sẽ 
được đặt mua. Chia sẻ tại tọa 
đàm trực tuyến "Nâng tầm 
thương hiệu na Chi Lăng và 
kịch bản tiêu thụ trong đại 
dịch" vào chiều 09/9/2021, 
ông Vi Nông Trường, Chủ 
tịch UBND huyện Chi Lăng 
cho rằng việc đẩy mạnh phát 
triển kinh tế số nông nghiệp 
nông thôn giúp các hộ gia 
đình nông dân thay đổi tư 
duy, phương thức, quy trình 
tiêu thụ sản phẩm, hàng 
hóa, tiên phong ứng dụng 
công nghệ. Đặc biệt, trước 
tình hình dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp, các chuỗi 

cung ứng hàng hóa, tiêu 
thụ sản phẩm bị đứt gãy, 
việc triển khai hỗ trợ hộ gia 
đình mở cửa hàng số và bán 
sản phẩm nông sản trên sàn 
thương mại điện tử bên cạnh 
phương thức bán truyền 
thống là giải pháp hiệu quả 
nhất. Đây sẽ là cơ hội để 
sản phẩm Na Chi Lăng mở 
rộng và chinh phục những 
thị trường tiềm năng. Tuy 
công tác thực hiện ban đầu 
còn một số hạn chế, nhưng 
về lâu dài thì đây chính là xu 
hướng, giúp người nông dân 
thay đổi tư duy về thị trường, 
chủ động tham gia sân chơi 

lớn hơn.
Dịch bệnh tạo ra những 

khó khăn, thách thức không 
nhỏ cho việc tiêu thụ nông 
sản. Song, chính những thời 
khắc khó khăn đã giúp người 
nông dân có cơ hội thay đổi 
tư duy về thị trường, về cách 
làm trong hoạt động nông 
nghiệp. Từ đây, sẽ góp phần 
hạn chế việc người nông 
dân phụ thuộc thuộc quá 
nhiều vào mạng lưới thương 
lái. Người nông dân sẽ dần 
làm chủ được sân chơi của 
chính mình./.

VƯƠNG THÙY LIÊN 
(TTDVNN Chi Lăng)

Cây dẻ Quảng Lạc - Hiệu quả từ mô hình phát triển sản xuất

Trong thời gian 
qua, thực hiện chủ 
trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước 
về tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp gắn với xây dựng 
nông thôn mới, Thành 
ủy, HĐND-UBND thành 
phố đã chỉ đạo các phòng 
chuyên môn, UBND các 
phường, xã tập trung đẩy 
mạnh việc chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, thực hiện 
các mô hình phát triển sản 
xuất nhằm nâng cao hiệu 
quả, tạo bước đột phá 
về năng suất, chất lượng 
nông sản, thỏa mãn nhu 

cầu ngày càng cao của 
xã hội và đảm bảo sự 

phát triển nông 

nghiệp bền vững. 
Nhận thấy cây Dẻ có tiềm 

năng phát triển do dễ trồng, 
dễ chăm sóc, có ưu thế trên 
những vùng đồi núi dốc, khô 
hạn, phù hợp với thổ nhưỡng, 
khí hậu trên địa bàn... Ngoài 
việc cho hiệu quả kinh tế cao, 
cây Dẻ còn có tác dụng chống 
xói mòn, rửa trôi đất. Do vậy từ 
năm 2016, UBND thành phố đã 
chỉ đạo phòng chuyên môn, 
UBND các phường, xã tuyên 
truyền giá trị kinh tế của cây 
Dẻ; vận động, khuyến khích 
nhân dân cải tạo vườn tạp 
sang trồng cây Dẻ. Hiện nay, 
diện tích cây Dẻ trên địa bàn 
thành phố sinh trưởng và phát 
triển tốt, từ 20 ha năm 2016 
đến nay đã phát triển và nhân 

rộng gần 70ha với hơn 100 hộ 
tham gia, tập trung chủ yếu 
tại thôn Quảng Trung, Quảng 
Hồng xã Quảng Lạc. Sau trồng 
3 năm cây Dẻ đã cho bói quả. 
Đến năm thứ 7 - 8, cây vào giai 
đoạn cho năng suất cao và ổn 
định, bình quân đạt từ 5-12 kg 
hạt/cây/năm, có những cây 
đạt 15-20 kg hạt/năm. 

Cây Dẻ trên địa bàn thành 
phố có chất lượng thơm 
ngon, năng suất cao. Đặc 
biệt, thời vụ thu hoạch sớm 
một tháng so với các địa 
phương khác nên bán được 
giá cao và dễ tiêu thụ hơn. Về 
hiệu quả kinh tế, người trồng 
Dẻ thu hoạch bình quân 10 
tạ/ha, giá bán trên thị trường 
từ 60-80.000 đồng/kg, mỗi 
năm thu nhập 160-200 triệu 

đồng/ha. Trừ các khoản chi 
phí chăm sóc khoảng 60 triệu 
đồng/năm thì mỗi hộ trồng 
Dẻ có mức thu nhập 90-120 
triệu đồng/năm. Năm 2020, 
sản phẩm hạt Dẻ Quảng Lạc 
thành phố Lạng Sơn đã được 

Dẻ Quảng Lạc.                                                                                                                        
Ảnh: NÔNG HOA

Cơ hội để người trồng Na Chi Lăng 
thay đổi tư duy về thị trường
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Sản xuất - Thị trường Trao đổi kinh nghiệm

Tổng hội Nông nghiệp Việt 
Nam vinh danh "Thương 
hiệu vàng nông nghiệp Việt 
Nam năm 2020".

Chương trình "Mỗi xã một 
sản phẩm" (OCOP) là chương 
trình phát triển kinh tế khu 
vực nông thôn với trọng tâm 
của chương trình OCOP là 
phát triển sản phẩm nông 
nghiệp, phi nông nghiệp, 
dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa 
phương. UBND thành phố 
đã chỉ đạo phòng chuyên 
môn, UBND xã Quảng Lạc và 
Hợp tác xã nông nghiệp An 
Sơn thực hiện các nội dung, 
tiêu chí để tham gia đánh 
giá, phân hạng sản phẩm 
OCOP năm 2021

Thời gian tới, UBND 
thành phố tiếp tục thực 
hiện chương trình tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp gắn xây 
dựng nông thôn mới, thực 
hiện các 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; phát triển 
nhân rộng diện tích trồng cây 
hạt dẻgắn với mô hình phát 
triển du lịch, đón khách tham 
quan để khách trực tiếp trải 
nghiệm;tiếp tục  nâng cao 
năng suất, chất lượng “hạt dẻ 
Quảng Lạc”, đưa cây Dẻ trở 
thành cây trồng đa mục đích 
mang lại hiệu quả kinh tế cao 
cho người sản xuất, nâng cao 
giá trị thương hiệu vàng “hạt 
dẻ tươi Lạng Sơn”./.

NÔNG THỊ HOA  
(Phòng Kinh tế TPLS)

Hàng năm, mùa 
mưa bão ở nước ta 
thường xuất hiện 

từ tháng 6 đến tháng 9 Dương 
lịch. Mưa to, gió lớn làm ảnh 
hưởng lớn đến thể trạng của 
cá nuôi trong ao, trong lồng 
bè, gây thiệt hại kinh tế với 
nhiều mức độ khác nhau. Vì 
vậy, người nuôi cá và thủy sản 
nói chung rất cần nắm vững 
các biện pháp kỹ thuật nhằm 
bảo vệ các loài thủy sản, đặc 
biệt là cá nuôi trong ao, trong 
lồng bè.

Đối với cá nuôi trong ao: 
Ngay trước mùa mưa bão 

cần kiểm tra, tu sửa, ấp trúc lại 
bờ ao cho chắc chắn. Cần phát 
quang xung quanh bờ ao, tỉa 
các cành cây to nhằm tránh 
mưa gió gây gẫy cành, đổ cây 
vỡ bờ ao, lá cây rụng làm ô 
nhiễm ao nuôi. 

Bờ ao phải cao hơn mực 
nước trong ao 50cm. Hệ thống 
ao nuôi phải có ống xả tràn khi 
nước trong ao quá lớn, hoặc 
chủ động tháo nước trong ao 
đề phòng mưa nhiều nước 
tràn bờ gây lở bờ ao; chuẩn bị 
lưới, đăng chắn, cọc tre để cắm 
khi nước tràn hoặc vỡ bờ, tránh 
việc cá thất thoát ra ngoài.

Khơi thông, nắn dòng chảy 
ở các khe, mương xung quanh 
ao để ngăn chặn nước mưa đổ 
về tràn bờ ao, giúp cho việc 
dẫn thoát nước được dễ dàng 
ra sông, suối.

Sau khi bão tan để lại nhiều 
tạp chất trong ao (lá rụng; xác 
chết gia súc, gia cầm; mùn bã 

hữu cơ ở các khu vực xung 
quanh...) gây ảnh hưởng lớn 
đến môi trường nước trong 
ao. Vì vậy, cần khẩn trương tiến 
hành vệ sinh, dọn dẹp ao nuôi, 
đồng thời tiến hành kiểm tra 
chất lượng môi trường nước 
trong ao để có biện pháp điều 
chỉnh phù hợp như bón vôi, xử 
lý hóa chất, men vi sinh... để ổn 
định môi trường nước trong 
ao. Những yếu tố làm ảnh 
hưởng đến môi trường thủy 
sản chủ yếu là: độ pH, Oxy hòa 
tan (DO), khí Carbonic (CO2), 
khí Ammonia (NH3), khí Nitrite 
(NO2) và khí Hydrogen sulfide 
(H2S) có ở đáy ao và trong môi 
trường nước ao.

Vệ sinh môi trường ao nuôi 
bằng các loại hóa chất và men 
vi sinh như sau:

-  Vôi bột với liều lượng 
03kg/100m3 nước ao. Phương 
pháp hòa vôi vào xô nước rồi 
dùng gáo té khắp mặt nước 
ao. Vôi có tác dụng ổn định 

độ PH trong môi trường nước, 
khử trùng, làm lắng đọng các 
chất vẩn để sạch nước ao.

- Thuốc tím (KmnO4) nồng 
độ 2–5g/m3 nước. Dùng Ben-
zalkonium Chloride (BCB) 
nồng độ từ 0,2–5g/m3 nước, 
tác dụng khử trùng và tiêu diệt 
một số vi khuẩn ngoại ký sinh 
gây hại cho cá.

- Phèn xanh (CuSO4)) liều 
lượng 0,4-0,7g/m3 nước; 
Formaline 20-30ml/m3 nước 
phun té trực tiếp thuốc 
xuống ao.

- Dùng chế phẩm vi sinh EM 
gây màu nước cho ao, ức chế 
tiêu diệt tảo độc phát triển, 
phân giải các chất cặn bã, thức 
ăn dư thừa, bổ sung số lượng 
vi khuẩn có lợi, làm tăng hàm 
lượng ô-xy hòa tan trong ao 
nuôi.

- Sử dụng một số loại thuốc 
kháng sinh bằng cách phối 
trộn kháng sinh + VitaminC + 
thức ăn cho cá ăn. Liều lượng 
như sau: 

+ Doxycycline 0,1-0,3g trộn 
đều trong 01kg thức ăn.

+ Oxytetracycline liều dùng 
1-2g/kg thức ăn.

+ Sunfamid: Liều dùng 100-
150 mg/kg cá/ngày.

+ Thuốc phối chế KN-04-12: 
2-3 g/kg cá/ngày.

+ VitaminC 1-2g/100 kg cá/
ngày.

Cho cá ăn liên tục từ 3-5 
ngày để phòng bệnh.

Lưu ý: Khi sử dụng thuốc, 
bà con cần xem kỹ hướng dẫn 
cách sử dụng ghi trên bao bì.

Đối với cá nuôi lồng, bè trên 
sông, hồ: 

Trước mùa mưa bão, cần 
kiểm tra lại lồng, bè nuôi cá. Gia 
cố lại lồng, bè bằng cách giằng 
buộc lại những chỗ yếu dễ bị 
hư hỏng, dây neo hệ thống 
khung lồng, hệ thống phao. 
Di chuyển lồng, bè vào nơi kín 
gió ở eo, vịnh, ngách sông hồ, 
có dòng chảy nhẹ để tránh gió 
bão làm va đập hư hỏng lồng, 
bè. Trong trường hợp không 
thể di chuyển tránh trú thì cần 
neo giữ chắc chắn.

Thường xuyên vệ sinh lồng, 
bè sạch sẽ, thông thoáng để 
thoát nước. Treo túi vôi, thuốc 
tím khử trùng ở phía trước 
dòng chảy để phòng bệnh cho 
cá. Những nơi có dòng chảy 
lớn có thể dùng tấm phên để 
che chắn phía trước lồng, bè 
nuôi, nhằm giảm lưu tốc dòng 
chảy trực tiếp vào lồng, bè. 

Chuẩn bị sẵn thuyền máy, 
phao cứu sinh cứu hộ để hỗ trợ 
khi cần thiết.

Chú ý: Đối với người nuôi 
cá lồng, bè tuyệt đối không ở 
lại chòi canh trên lồng, bè nuôi 
khi có mưa to gió lớn nhằm 
đảm bảo an toàn tính mạng 
cho người nuôi thủy sản.Có kế 
hoạch sơ tán dụng cụ, trang 
thiết bị, vật tư, máy móc, thức 
ăn… Thông qua các phương 

tiện thông tin đại chúng theo 
dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, 
tình hình mưa bão, mực nước 
lũ trên các con sông, hồ đập để 
chủ động đối phó, bảo vệ hiệu 
quả đối với lồng, bè cá nuôi. 
Đối với những vùng nuôi trũng 
thấp hay có lũ trên các sông 
có dòng chảy mạnh, người 
nuôi cá lồng, bè  nên chọn đối 
tượng, hình thức nuôi ngắn 
ngày để thu hoạch trước mùa 
mưa bão là tốt nhất.

Sau khi bão tan, dòng nước 
đã rút ổn định, cần di chuyển 
lồng, bè về lại ở nơi thoáng gió 
trên mặt sông, mặt hồ cho phù 
hợp với yêu cầu kỹ thuật nuôi. 
Đồng thời, thực hiện ngay các 
biện pháp vệ sinh phòng bệnh 
tổng hợp cho cá nuôi lồng, bè 
bằng các biện pháp sau:

- Sử dụng 4-6 túi vôi bột từ 
3-5 kg/túi treo xung quanh 4 
góc lồng, bè và đầu dòng nước 
chảy.

- Treo 4-6 túi thuốc tím từ 
2-4 g/túi xung quanh 4 góc 
lồng và đầu dòng nước chảy.

- Sử dụng một số loại thuốc 
kháng sinh, Vitamin C phối 
trộn cùng thức ăn cho cá ăn 
liều lượng như sau:

+ Doxycycline 0,1-0,3gram 
trộn đều trong 01 kg thức ăn.

+ Oxytetracycline liều dùng 
1-2gram/kg thức ăn

+ Sunfamid: Liều dùng 100-
150 mg/kg cá/ngày.

+ Thuốc phối chế KN-04-12: 
2-3 g/kg cá/ngày.

+ VitaminC 1-2g/100 kg cá/
ngày.

Cho ăn liên tục từ 3-5 ngày 
để phòng bệnh. Cần chú ý 
thường xuyên theo dõi, quản 
lý cá nuôi trong ao, trong lồng 
nhằm kịp thời phát hiện./.

LINH VĂN KHIÊM 
(Trung tâm Khuyến nông)

Bảo vệ cá nuôi ao lồng bè 
trong mùa mưa bão

Phát triển nuôi cá lồng bè trên 
vùng lòng hồ đập Tà Keo 
xã Sàn Viên huyện Lộc Bình 

Ảnh: NGUYÊN DUY HÀ



 

Chịu trách nhiệm xuất bản
LÝ VIỆT HƯNG
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn

   Giấy phép xuất bản số 06/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn cấp 
ngày 13 tháng 9 năm 2021.    In 600 cuốn, khổ 19 x 27 cm tại Công ty cổ phần Thiên Ngân 
Lạng Sơn (173 đường Bến Bắc, thành phố Lạng Sơn)     Kỳ hạn xuất bản: 3 tháng/số. 
   Ấn phẩm không kinh doanh.     In xong và nộp lưu chiểu quý IV/2021.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương Lạng Sơn ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Cục Thương mại 
điện tử và Kinh tế số – Bộ Công thương trước sự chứng kiến của đồng chí Lương Trọng Quỳnh Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh (đứng thứ 2 từ trái sang)                                                                                                                           Ảnh: BÁO LẠNG SƠN

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình tiêu thụ quả Na Chi Lăng                                                                                                           
Ảnh: BÁO LẠNG SƠN


