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gày 19/8/2022, Bộ Nông
nghiệp và PTNT đã ban
hành Quyết định số 3156/QĐBNN-TT về việc ban hành tài
liệu hướng dẫn tạm thời về cấp,
quản lý mã số vùng trồng.
Quyết định này quy định các
yêu cầu về cấp và quản lý mã
số vùng trồng (MSVT) lĩnh vực
trồng trọt đối với các tổ chức, cá
nhân thực hiện sản xuất trồng
trọt tại địa phương. Theo đó, các
nội dung mới về vùng trồng và
tổ chức, các nhân có liên quan
đến cấp, quản lý MSVT được quy
định cụ thể như sau:
- Vùng trồng có quy mô tối
thiểu đối với cây trồng lâu năm
là 01 ha, cây hằng năm là 0,1 ha
và đáp ứng các điều kiện đảm
bảo an toàn thực phẩm đối với
cơ sở sản xuất thực phẩm theo
quy định của Luật An toàn thực
phẩm số 55/2010/QH12.
- Cơ quan thực hiện cấp, quản
lý MSVT là cơ quan được UBND
tỉnh/thành phố giao nhiệm vụ
cấp, quản lý MSVT (gọi tắt là Cơ
quan cấp MSVT). Cơ quan cấp
MSVT chủ trì tổ chức thực hiện
cấp, quản lý MSVT, như: Tổ chức
hướng dẫn và xác định các đối
tượng cây trồng ưu tiên cấp
MSVT theo điều kiện cụ thể của
địa phương; Tổ chức triển khai
cấp, quản lý MSVT trên địa bàn
theo hướng dẫn của Bộ Nông
nghiệp và PTNT; Tổ chức kiểm
tra, giám sát và xử lý các cơ sở đã
cấp MSVT không đáp ứng các
yêu cầu; Hàng năm xây dựng kế

hoạch và dự trù kinh phí để thực
hiện cấp và quản lý MSVT lĩnh
vực trồng trọt; …
- Tổ chức/cá nhân (gọi tắt là
cơ sở) gửi giấy đăng ký cấp/cấp
lại MSVT theo mẫu đến Cơ quan
cấp MSVT; Cơ quan cấp MSVT
thực hiện kiểm tra mức độ đáp
ứng theo yêu cầu. Lưu ý, không
thực hiện kiểm tra thực tế đối
với các trường hợp vùng trồng
đã được cấp giấy đủ điều kiện
an toàn thực phẩm theo quy
định của Thông tư số 38/2018/
TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018
hoặc được chứng nhận một
trong các tiêu chuẩn thực hành
nông nghiệp tốt (GAP) trong
trồng trọt như: VietGAP, 4C,
Rainforest Alliance, GlobalG.A.P,
ASIAGAP, ASEANGAP..., tiêu
chuẩn hữu cơ, tiêu chuẩn sản
xuất bền vững,… Thực hiện
kiểm tra thực tế tại vùng trồng
đăng ký với các trường hợp
còn lại. Có thể thực hiện việc
MSVT trước và thực hiện hậu
kiểm, thời gian hậu kiểm đối với
trường hợp này không quá 6
tháng kể từ ngày cấp.
- Đình chỉ sử dụng MSVT một
trong các trường hợp: Không ghi
chép, lưu trữ hồ sơ về truy xuất
nguồn gốc, cập nhật thường
xuyên các thông tin theo quy
định; Không đáp ứng yêu cầu tại
thời điểm giám sát định kỳ hoặc
kiểm tra đột xuất, kết quả giám
sát có một trong số các thông
tin không đúng theo thông
tin đã cung cấp, MSVT sẽ được
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phục hồi khi cơ sở sản xuất có
biện pháp khắc phục và được
Cơ quan cấp MSVT chấp nhận
biện pháp khắc phục đó.
- Hủy MSVT một trong các
trường hợp: Theo đề nghị của
cơ sở về việc không sử dụng
MSVT đã được cấp; Cơ sở không
có biện pháp khắc phục hiệu
quả đối với các trường hợp bị
đình chỉ sử dụng mã số nêu
trên trong thời gian 30 ngày kể
từ ngày bị đình chỉ; Vùng trồng
đã được cấp mã số chuyển đổi
loại cây trồng hoặc mục đích sử
dụng so với đăng ký ban đầu
hoặc khi hậu kiểm không đáp
ứng các yêu cầu theo quy định
đối với trường hợp phải kiểm tra
thực tế tại vùng trồng đăng ký
khi cấp MSVT quy định; Sử dụng
MSVT đã được cấp cho các sản
phẩm không thuộc đối tượng
cây trồng đăng ký, không được
sản xuất tại vùng trồng đăng ký.
Như vậy, Quyết định số 3156/
QĐ-BNN-TT ngày 19/8/2022 của
Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc
ban hành tài liệu hướng dẫn
tạm thời về cấp, quản lý MSVT
đã xác định cơ quan thực hiện
cấp, quản lý MSVT là cơ quan
được UBND tỉnh/thành phố giao
nhiệm vụ (khác với trước đây cơ
quan cấp mã số là Cục Bảo vệ
thực vật). Điều đó cũng giúp
cho việc cấp MSVT được nhanh
chóng, thuận tiện và quản lý
chặt chẽ hơn trong tương lai./.
Phùng Thị Kim Khánh
(Phòng Thủy sản và KTTH)
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an Thường vụ Tỉnh ủy
ban hành Nghị quyết
số 95-NQ/TU ngày 20/9/2022
Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ
đạo việc cải tạo rừng sản xuất
là rừng tự nhiên không có
khả năng tự phục hồi để phát
triển kinh tế lâm nghiệp trên
địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 2030
Quan điểm chỉ đạo: Việc
thực hiện cải tạo rừng sản
xuất là rừng tự nhiên không
có khả năng tự phục hồi phải
bảo đảm tuân thủ chặt chẽ
các quy định của Luật Lâm
nghiệp. Đối tượng, nội dung
biện pháp và quy mô diện tích
rừng tự nhiên cải tạo phải theo
đúng các quy định, văn bản
hướng dẫn của Trung ương,
phù hợp với quy hoạch lâm
nghiệp quốc gia, quy hoạch
tỉnh về phát triển kinh tế - xã
hội. Thực hiện từng bước, thận
trọng, chỉ cải tạo rừng tự nhiên
ở những diện tích không có
khả năng tự phục hồi; không
để xảy ra tình trạng lợi dụng
việc cải tạo rừng sản xuất là
rừng tự nhiên không có khả
năng tự phục hồi để phá rừng,
bảo tồn được rừng tự nhiên
có trữ lượng, rừng giàu. Trước
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mắt chỉ thực hiện cải tạo đối
với những diện tích đã giao
cho hộ gia đình, cá nhân.
Khuyến khích trồng rừng
bằng các loài cây lâm nghiệp
chủ lực, cây đặc sản, cây bản
địa, cây gỗ lớn... phù hợp với
điều kiện khí hậu, đất đai, thổ
nhưỡng nhằm phát huy tiềm
năng thế mạnh của tỉnh, đảm
bảo phát triển lâm nghiệp
theo hướng bền vững về kinh
tế, xã hội và môi trường.
Mục tiêu cụ thể: Giai đoạn
2022 - 2025: Diện tích cải tạo
rừng sản xuất là rừng tự nhiên
không có khả năng tự phục
hồi đạt khoảng 6.000 - 9.000
ha (bình quân mỗi năm 2.000
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- 3.000 ha), đảm bảo duy trì tỷ
lệ che phủ rừng đến năm 2025
đạt 65,0%.
Giai đoạn 2026 – 2030: Tiếp
tục duy trì diện tích cải tạo
rừng sản xuất là rừng tự nhiên
không có khả năng tự phục
hồi mỗi năm 2.000 - 3.000 ha,
đến năm 2030 đạt khoảng
10.000 - 15.000 ha, tỷ lệ che
phủ rừng đến năm 2030 đạt
67,0%.
Giá trị kinh tế khi khai thác
ước đạt khoảng 100 -120 triệu
đồng/ha/chu kỳ 5 - 7 năm đối
với rừng gỗ nhỏ nguyên liệu;
khoảng 200 - 250 triệu đồng/
ha/chu kỳ trên 10 năm đối với
rừng thâm canh gỗ lớn.
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Trong đó nhiệm vụ và giải
pháp:
Tiếp tục tăng cường sự
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp
ủy đảng trong công tác quản
lý, bảo vệ và phát triển rừng;
xác định rõ công tác quản lý,
bảo vệ và phát triển rừng là
trách nhiệm của các cấp uỷ
đảng, chính quyền và cả hệ
thống chính trị, là nhiệm vụ
quan trọng, xuyên suốt; người
đứng đầu cấp ủy, chính quyền
địa phương phải chịu trách
nhiệm chính về việc triển khai
thực hiện cải tạo rừng sản
xuất là rừng tự nhiên không
có khả năng tự phục hồi trên
địa bàn quản lý, không để xảy
ra tình trạng lợi dụng việc cải
tạo rừng để hủy hoại rừng tự
nhiên.
Các cấp uỷ đảng, chính
quyền, MTTQ, tổ chức CT-XH
từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh
tuyên truyền, phổ biến sâu
rộng về Luật Lâm nghiệp, các
quy định của pháp luật về
lâm nghiệp để nâng cao nhận
thức của các cấp, các ngành
và nhân dân về mục đích, ý
nghĩa của chủ trương cải tạo
rừng sản xuất là rừng tự nhiên
không có khả năng tự phục
hồi trên địa bàn tỉnh để tạo sự
đồng thuận, thống nhất trong
nhận thức và hành động để tổ
chức thực hiện./.
Đinh Thị Thu
(PGĐ Sở NN&PTNT)
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gày 14/9/2022, UBND
tỉnh Lạng Sơn ban hành
Quyết định số 1494/QĐ-UBND
về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới
(NTM), Bộ tiêu chí xã NTM nâng
cao và Bộ tiêu chí xã NTM
kiểu mẫu giai đoạn 2022 2025 tỉnh Lạng Sơn.
Bộ tiêu chí về xã NTM có
19 tiêu chí. Cụ thể, nhóm
Quy hoạch có 1 tiêu chí (1Quy hoạch); nhóm Hạ tầng
kinh tế - xã hội có 8 tiêu chí
(2- Giao thông; 3- Thủy lợi và
phòng, chống thiên tai; 4Điện; 5- Trường học; 6- Cơ sở
vật chất văn hóa; 7- Cơ sở hạ
tầng thương mại nông thôn;
8- Thông tin và truyền thông;
9- Nhà ở dân cư); nhóm Kinh
tế và tổ chức sản xuất có 4 tiêu
chí (10- Thu nhập; 11- Nghèo
đa chiều; 12- Lao động; 13- Tổ
chức sản xuất và phát triển kinh
tế nông thôn); nhóm Văn hóa Xã hội - Môi trường có 4 tiêu chí
(14- Giáo dục và Đào tạo; 15- Y
tế; 16- Văn hóa; 17- Môi trường
và an toàn thực phẩm); nhóm
Hệ thống chính trị có 02 tiêu chí
(18- Hệ thống chính trị và tiếp
cận pháp luật; 19- Quốc phòng
và An ninh).
Trong đó, tiêu chí giao
thông về tỷ lệ đường thôn, bản
và đường liên thôn, bản ít nhất
được cứng hóa, đảm bảo ô tô
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đi lại thuận tiện quanh năm
đạt từ 80% trở lên; Tỷ lệ đường
ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi
lại thuận tiện quanh năm đạt
từ 70% trở lện; Tỷ lệ đường trục
chính nội đồng đảm bảo vận
chuyển hàng hóa thuận tiện
quanh năm đạt từ 60% trở lên.
Về thủy lợi và phòng, chống
thiên tai: Tỷ lệ diện tích đất sản
xuất nông nghiệp được tưới và
tiêu nước chủ động đạt từ 80%
trở lên; đảm bảo yêu cầu chủ
động về phòng chống thiên tai
theo phương châm “4 tại chỗ”.
Về thu nhập bình quân đầu
người năm 2022, chỉ tiêu chung
là từ 39 triệu đồng/người trở lên.
Tiêu chí tổ chức sản xuất và
phát triển kinh tế nông thôn: Xã
có hợp tác xã hoạt động hiệu
quả và theo đúng quy định
của Luật Hợp tác xã; xã có mô
hình liên kết sản xuất gắn với
tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm
bảo bền vững; thực hiện truy
xuất nguồn gốc các sản phẩm
chủ lực của xã gắn với xây dựng
vùng nguyên liệu và được
chứng nhận VietGAP hoặc
tương đương; có kế hoạch và
triển khai kế hoạch bảo tồn,
phát triển làng nghề, làng nghề
truyền thống (nếu có) gắn với
hạ tầng về bảo vệ môi trường;
có Tổ Khuyến nông cộng đồng
hoạt động hiệu quả.
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Tiêu chí môi trường và an
toàn thực phẩm gồm các nội
dung: Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh
doanh, nuôi trồng thủy sản,
làng nghề đảm bảo quy định
về bảo vệ môi trường đạt từ
90% trở lên; cảnh quan, không
gian xanh - sạch - đẹp, an toàn;
không để xảy ra tồn đọng nước
thải sinh hoạt tại các khu dân cư
tập trung; Tỷ lệ hộ có nhà tiêu,
nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh
hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo
“3 sạch” đạt từ 70% trở lên; Tỷ
lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các
quy định về vệ sinh thú y, chăn
nuôi và bảo vệ môi trường đạt từ
60% trở lên; tỷ lệ hộ gia đình và
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực
phẩm tuân thủ các quy định về
đảm bảo an toàn thực phẩm đạt
100%; tỷ lệ chất thải nhựa phát
sinh trên địa bàn được thu gom,
tái sử dụng, tái chế, xử lý theo
quy định đạt từ 30% trở lên;...
Xã NTM nâng cao giai đoạn
2021 - 2025 đạt 19 tiêu chí, cụ thể:

1- Là xã đạt chuẩn NTM (đáp
ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo
yêu cầu của Bộ tiêu chí xã NTM
giai đoạn 2021 - 2025).
2- Đạt 19 tiêu chí xã NTM
nâng cao giai đoạn 2021 - 2025,
gồm: 1- Quy hoạch; 2- Giao
thông; 3- Thủy lợi và phòng,
chống thiên tai; 4- Điện; 5- Giáo
dục; 6- Văn hóa; 7- Cơ sở hạ
tầng thương mại nông thôn;
8- Thông tin và Truyền thông; 9Nhà ở dân cư; 10 -Thu nhập; 11Nghèo đa chiều; 12- Lao động;
13- Tổ chức sản xuất và phát
triển kinh tế nông thôn; 14- Y tế;
15- Hành chính công; 16- Tiếp
cận pháp luật; 17- Môi trường;
18- Chất lượng môi trường sống;
19- Quốc phòng và An ninh.
Trong đó, về giao thông: Tỷ lệ
đường ngõ, xóm được cứng hóa,
đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp
đạt từ 85% trở lên; Tỷ lệ đường
trục chính nội đồng được cứng
hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất
và vận chuyển hàng hóa đạt từ
80% trở lên.
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Về thu nhập bình quân đầu
người năm 2022 từ 47 triệu
đồng/người trở lên.
Tiêu chí tổ chức sản xuất và
phát triển kinh tế nông thôn
gồm các nội dung: Hợp tác xã
hoạt động hiệu quả và có hợp
đồng liên kết theo chuỗi giá trị
ổn định; Có sản phẩm OCOP
được xếp hạng đạt chuẩn hoặc
tương đương còn thời hạn; Có
triển khai quảng bá hình ảnh
điểm du lịch của xã thông qua
ứng dụng Internet, mạng xã hội,..
Về tiêu chí chất lượng môi
trường sống: Không để xảy ra
sự cố về an toàn thực phẩm trên
địa bàn thuộc phạm vi quản lý
của xã; Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết
bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ
sinh, nhà tiêu an toàn và đảm
bảo “3 sạch” đạt từ 80% trở lên, ...
Các Sở, ban, ngành cơ quan
cấp tỉnh: Căn cứ hướng dẫn của
các Bộ, ngành liên quan, cùng
với nội dung quy định tại Quyết
định, theo chức năng, nhiệm
vụ ban hành hướng dẫn thực
hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc
đơn vị, ngành mình phụ trách.
Chủ trì thẩm định hồ sơ, mức độ
đạt chuẩn từng chỉ tiêu, tiêu chí
được giao phụ trách theo quy
định.
UBND các huyện, thành phố,
căn cứ các quy định tại Quyết
định tập trung chỉ đạo, tổ chức
triển khai thực hiện. Hằng năm
tổ chức rà soát đánh giá mức độ
hoàn thành từng chỉ tiêu, tiêu
chí trong xây dựng nông thôn
mới trên địa bàn theo quy định.
Đinh Thị Thu
(PGĐ Sở NN&PTNT)
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gày 10/8/2022, tại
TP. Hà Nội, UBND
tỉnh Lạng Sơn phối hợp
với Trung tâm Xúc tiến
thương mại Nông nghiệp
(Bộ Nông nghiệp và PTNT)
cùng một số cơ quan liên
quan tổ chức khai mạc
“Phiên chợ nông sản, đặc
sản vùng miền; tuần lễ
quảng bá Na, nông đặc
sản tỉnh Lạng Sơn năm
2022 và Hội chợ kết nối
nông sản thực phẩm an
toàn cung ứng cho các
chợ trên địa bàn thành
phố Hà Nội”.
Dự Lễ khai mạc có đồng
chí Lương Trọng Quỳnh,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lạng Sơn cùng Lãnh đạo
Cục Chế biến và Phát triển
thị trường nông sản, Lãnh

đạo Trung tâm Xúc tiến
thương mại và đại diện
lãnh đạo một số đơn vị
thuộc Bộ Nông nghiệp và
PTNT, một số Sở ngành
tỉnh Lạng Sơn và một số
tỉnh, thành phố.

“Phiên chợ nông sản,
đặc sản vùng miền; tuần
lễ quảng bá quả na, nông
đặc sản tỉnh Lạng Sơn
năm 2022 và Hội chợ kết
nối nông sản thực phẩm
an toàn cung ứng cho các

õÔQJFKÊ/ÞäQJ7UÒQJ4XêQK3KÏ&KÛWÍFK8%1'WËQK öàQJJLâD FÙQJ
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chợ trên địa bàn thành
phố Hà Nội năm 2022”
được tổ chức từ ngày 10
- 16/8/2022 tại TP. Hà Nội
với quy mô hơn 150 gian
hàng của các địa phương,
tổ chức, doanh nghiệp,
hợp tác xã và cơ sở sản
xuất đến từ các vùng, miền
trên cả nước.
Tại phiên chợ trưng
bày phong phú nhiều mặt
hàng nông lâm thủy sản,
đặc sản địa phương, sản
phẩm làng nghề nông
thôn Việt Nam. Đến với
phiên chợ lần này, tỉnh
Lạng Sơn có 30 gian hàng
của các huyện, thành phố,
giới thiệu các sản phẩm
đặc sản của Lạng Sơn bao
gồm: Na, Hồi, Thạch đen,
rau đặc sản các loại, chè,
sản phẩm dược liệu Ba
Kích, Sa Nhân, mật Ong...
Đặc biệt, chương trình này
còn kết hợp tổ chức Tuần
lễ quảng bá Na, nông sản
đặc sản tỉnh Lạng Sơn tại
Hà Nội. Theo đó, trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn hình
thành vùng sản xuất Na
tập trung tại 2 huyện Chi
Lăng và Hữu Lũng với
diện tích trên 4.000 ha; sản
lượng hằng năm đạt trên
40 nghìn tấn, tổng giá trị
sản xuất Na thu được ước
8
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đạt khoảng 1.200 tỷ đồng,
bình quân thu nhập đạt
275 triệu đồng/ha...
Sản phẩm Na Chi Lăng
đã được Cục Sở hữu trí tuệ
cấp Chứng nhận được bảo
hộ, Giấy chứng nhận đăng
ký nhãn hiệu và được tổ
chức Kỷ lục Việt Nam xác
lập kỷ lục sản phẩm “Na
Chi Lăng” của tỉnh Lạng
Sơn được công nhận vào
Top 50 đặc sản trái cây nổi
tiếng Việt Nam, được Tổng
hội Nông nghiệp Việt Nam
tôn vinh “Thương hiệu
Vàng nông nghiệp Việt
Nam”.
Phát biểu tại Lễ khai
mạc, đồng chí Lương Trọng
Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh khẳng định: Đây là sự
kiện hết sức ý nghĩa, hỗ trợ

tích cực trong việc quảng
bá thương hiệu nông sản,
thực phẩm an toàn được
bảo hộ chỉ dẫn địa lý đặc
sản vùng miền đến đông
đảo người tiêu dùng trong
và ngoài nước; tạo cơ hội
kết nối hợp tác tiêu thụ
các sản phẩm nông lâm
sản của Việt Nam, trong
đó có sản phẩm Na và
nông sản của Lạng Sơn.
Đồng chí nhấn mạnh: Tỉnh
Lạng Sơn đã chủ động,
tăng cường mối quan hệ
hợp tác với các cơ quan
chức năng của Quảng Tây
- Trung Quốc tháo gỡ các
khó khăn vướng mắc cho
doanh nghiệp tham gia
xuất nhập khẩu các mặt
hàng nông lâm sản, đồng
thời thực hiện đồng bộ các
giải pháp nâng cao năng

õÔQJFKÊ/ÞäQJ7UÒQJ4XêQK3KÏ&KÛWÍFK8%1'WËQK KQJWUÃQ
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lực thông quan hàng hóa,
đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính, rút ngắn thời
gian thực hiện thủ tục hải
quan, tích cực gặp gỡ, làm
việc với các doanh nghiệp
để tháo gỡ khó khăn, tạo
thuận lợi và thu hút doanh
nghiệp tham gia xuất nhập
khẩu qua địa bàn.
Tỉnh Lạng Sơn mong
muốn được hợp tác với
doanh nghiệp đầu tư phát
triển nông nghiệp, nông
thôn, tạo mọi điều kiện
thuận lợi nhất các doanh
nghiệp tham gia xuất

nhập khẩu qua địa bàn;
đồng thời tỉnh luôn đồng
hành cùng doanh nghiệp,
định hướng hỗ trợ doanh
nghiệp tháo gỡ, khắc phục
khó khăn, vướng mắc,
triển khai quyết liệt, hiệu
quả các giải pháp tạo điều
kiện thuận lợi nhất cho
doanh nghiệp hợp tác và
phát triển; thực hiện tốt
việc công khai, minh bạch
cơ chế chính sách và quản
lý điều hành, kịp thời nắm
bắt, tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp...
%t17,1

Sau Lễ khai mạc, các
đại biểu đã tham dự Diễn
đàn kết nối nông sản 970
“Kết nối tiêu thụ Na, nông
sản, đặc sản tỉnh Lạng Sơn
năm 2022”. Diễn đàn được
kết nối trực tuyến đến 50
điểm cầu tại các đơn vị
tiêu thụ sản phẩm và một
số tỉnh thành trên cả nước,
đồng thời ký kết Biên bản
ghi nhớ, hợp tác tiêu thụ
Na và nông đặc sản tỉnh
Lạng Sơn./.
Hoàng Đức Phong
(Phòng KH-TC)

11*1*+, 3
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ại Thành phố Hồ
Chí Minh, tổ chức
Kỷ lục Việt Nam thuộc
Hội Kỷ lục gia Việt Nam
đã có Quyết định số 37/
KLVN-TOP/2022
ngày
20/8/2022, về việc xác lập
Top 100 Món ăn Đặc sản
và Top 100 Đặc sản Quà
tặng nổi bật của 63 tỉnh,
thành phố Việt Nam (Lần
5/2021 - 2022) trong Hành
trình tìm kiếm quảng bá
các giá trị Ẩm thực, đặc
sản Việt Nam.
Theo Quyết định này,
tổ chức Kỷ lục Việt Nam
đã công nhận các món
ăn: Lợn quay lá Mắc mật
Lạng Sơn và Khâu Nhục
(thịt kho rục) của tỉnh
Lạng Sơn được chọn vào
Top món ăn đặc sản Việt
Nam (2021 - 2022); các
đặc sản: Thạch đen Tràng
Định và Rượu Mẫu Sơn
của tỉnh Lạng Sơn được
chọn vào Top 100 đặc sản
Trước sự kiện đầy ý
quà tặng Việt Nam (2021
- 2022) theo Bộ tiêu chí nghĩa này, tại Công văn
công bố giá trị Ẩm thực, số 3924/VP-KGVX ngày
30/8/2022 của UBND tỉnh
Đặc sản Việt Nam.
10
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Lạng Sơn Về việc tuyên
truyền, quảng bá thông
tin 04 đặc sản của tỉnh
được công nhận lọt Top
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100 món ăn đặc sản, đặc
sản quà tặng Việt Nam
(2021 - 2022), đồng chí
Dương Xuân Huyên, Phó
Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh có ý kiến như
sau: Thứ nhất, giao các
Sở, ban, ngành, UBND các
huyện, thành phố theo
chức năng, nhiệm vụ
được giao tổ chức tuyên
truyền, quảng bá thông
tin về các món ăn, đặc
sản của tỉnh được xác lập,
công nhận tại Quyết định
trên. Thứ hai, tiếp tục
đẩy mạnh quảng bá, giới
thiệu hình ảnh, giá trị các
đặc sản nổi tiếng của tỉnh,
nhất là 04 đặc sản lọt Top
nêu trên gắn với các hoạt
động văn hóa, xúc tiến du
lịch và các sự kiện, lễ kỷ
niệm quan trọng của tỉnh
trong thời gian tới; đồng
thời tiếp tục quan tâm
chỉ đạo, đề xuất các giải
pháp nâng cao giá trị và
phát triển bền vững cây
Thạch đen, sản phẩm từ
cây Thạch đen và các đặc
sản khác của tỉnh./.
Nguyễn Duy Hà
(Trung tâm Khuyến nông)

Lạng Sơn có 03 sản phẩm được công nhận
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
khu vực phía Bắc năm 2022
Cục Công thương địa phương, Bộ Công
thương vừa ban hành Quyết định công nhận sản
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực
phía Bắc năm 2022 (Quyết định số 76/QĐ-CTĐP
ngày 20/9/2022).
Theo đó, công nhận 141 sản phẩm, bộ sản
phẩm đạt chuẩn sản phẩm công nghiệp nông
thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022. Trong
đó, tỉnh Lạng Sơn có 3 sản phẩm được công nhận,
gồm: Mỳ Ngô tách đường của Công ty TNHH
MTV thương mại Thành An; Trà Diếp Cá Lụa Vy
của Hợp tác xã Chế biến nông sản Lụa Vy; bộ sản
phẩm bản lề cửa (bản lề Âm dương 100x2.4-201,
bản lề cối cửa thép C127) của Công ty CP Đầu tư
xây dựng và phát triển Việt Bắc./.
(Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn)

Trà Diếp cá Lụa Vy của HTX Chế biến nông sản Lụa Vy
(Nguồn ảnh: Báo Lạng Sơn).
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ừ ngày 22 - 23/7/2022 Chi cục Kiểm
lâm tỉnh Lạng Sơn tổ chức “Hội thi
Kiểm lâm địa bàn giỏi tỉnh Lạng Sơn lần
thứ nhất năm 2022”.
Hội thi có sự tham gia của 11 đội thi đến
từ Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố
trên toàn tỉnh. 11 đội đã trải qua 3 phần
thi: Màn chào hỏi, Kiến thức và Sáng kiến
- kinh nghiệm. Nội dung của các phần thi
xoay quanh các lĩnh vực Thanh tra, pháp
chế, Sử dụng và Phát triển rừng, Quản lý
bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên.
Hội thi có ý nghĩa quan trọng trong
việc nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ, kỹ năng công tác quản lý,
bảo vệ rừng cho công chức ngành kiểm
lâm để tham mưu giúp Chính quyền địa
phương thực hiện tốt chức năng quản
lý nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp
trên địa bàn. Đồng thời qua đó đánh giá
khách quan, toàn diện chất lượng, trình
độ, năng lực đội ngũ công chức Kiểm lâm
địa bàn, phát hiện kịp thời những hạn
chế, thiếu sót của công chức Kiểm lâm
12
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địa bàn trong quá trình công tác tại cơ sở
để có các giải pháp nhằm từng bước khắc
phục, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về
chuyên môn và đạo đức công vụ. Thông
qua cuộc thi, các công chức Kiểm lâm địa
bàn có dịp gặp gỡ, giao lưu học hỏi, trao
đổi kinh nghiệm về công tác quản lý bảo
vệ rừng, PCCCR, quản lý và bảo tồn thiên
nhiên, đồng thời nâng cao kỹ năng xử lý
nhanh kịp thời các tình huống về nghiệp
vụ chuyên ngành, khả năng nắm bắt,
kỹ năng diễn đạt trong giao tiếp, tuyên
truyền kiến thức pháp luật về bảo vệ và
phát triển rừng tại cơ sở.
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, trải qua 3
phần thi, Hạt Kiểm lâm huyện Đình Lập
đã xuất sắc đạt giải nhất; Hạt Kiểm lâm
huyện Chi Lăng đạt giải nhì; đồng giải 3 là
Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Bình và Hạt Kiểm
lâm huyện Hữu Lũng./.
Tin, ảnh: Lý Hoàng Yến,
Chi cục Kiểm lâm

õÔQJFKÊ&KLFÝFWUÞçQJ&KLFÝF.LÆPO²P
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“Ngày Chủ nhật đỏ xây dựng nông thôn mới”

Đ

ể nâng cao hiệu
quả công tác trên
các lĩnh vực góp phần
hoàn thành các mục tiêu
xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2021-2025.
UBND huyện Chi Lăng đã
Ban hành Kế hoạch số 192/
KH-UBND ngày 18/8/2021
chỉ đạo việc tổ chức phong
trào cán bộ, công chức,
viên chức, chiến sỹ lực
lượng vũ trang huyện Chi
Lăng thực hiện “Ngày Chủ
nhật đỏ chung sức xây
dựng nông thôn mới”.
Để thực hiện phong
trào thực chất, hiệu quả,
có tính lan tỏa sâu rộng,
huyện Chi Lăng đã phân
công các phòng chuyên
môn thường xuyên phối
hợp với UBND các xã, thị
trấn rà soát các nhiệm vụ
cụ thể, dựa vào nhu cầu
thực tế của từng xã để lên
kế hoạch cụ thể, từ đó cử
cán bộ, công chức, viên
chức, lực lượng vũ trang
trên địa bàn huyện đến cơ
sở tham gia các hoạt động
xây dựng NTM như: Tuyên
truyền các chủ trương,
chính sách về xây dựng

nông thôn mới, làm đường
giao thông, thủy lợi, nhà
văn hóa thôn; hỗ trợ xây
dựng nhà tiêu...nhằm mục
đích “chung sức xây dựng
NTM” tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho cơ sở trong
xây dựng NTM.
Sau gần 2 năm triển
khai, phong trào “Ngày
Chủ nhật đỏ xây dựng
nông thôn mới” đã thực
sự lan tỏa, rộng khắp, tạo
nên khí thế thi đua xây
dựng NTM sổi nổi từ khắp
các xã, thị trấn trên địa bàn
huyện Chi Lăng. Đến nay,
toàn huyện có 08/18 xã
đạt chuẩn nông thôn mới;
2 xã đạt chuẩn xã nông
%t17,1

thôn mới nâng cao. Bình
quân đạt 14,5 tiêu chí/xã.
Góp phần đa dạng hóa các
hình thức tuyên truyền,
vận động. Đã tạo sự gắn
kết chặt chẽ giữa cán bộ,
đảng viên, công chức, viên
chức, chiến sỹ lực lượng vũ
trang với người dân trên
địa bàn huyện, tạo không
khí sôi nổi trong Nhân dân
thi đua lao động sản xuất,
tích cực tham gia xây dựng
nông thôn mới, qua đó
góp phần quan trọng thực
hiện thắng lợi mục tiêu
xây dựng NTM trên địa bàn
huyện Chi Lăng./.
Vy Quỳnh
(Văn phòng Sở NN&PTNT)
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WãFKíFSKRQJWUºR¸&»QEåµ¼QJ
YLÐQFàQJFKíFYLÐQFKíFFKLÒQ
Vú OðF OëöQJ Yé WUDQJ GºQK QJº\
WKí %¼\ µL Fñ Vô [¿\ GðQJ QàQJ
WKàQPóLQÅP¹Yº.ÒKR¾FK
Vâ.+8%1'QJº\
YÑ YLÕF Wã FKíF F»F KR¾W µåQJ
KëôQJ íQJ 1Jº\ 0àL WUëòQJ WKÒ
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WUëòQJQÅPKX\ÕQ%ÖQK*LD
1Jº\  8%1' KX\ÕQ
Wã FKíF OÔ UD TX¿Q SK»W µåQJ
SKRQJ WUºR ¸&»Q Eå µ¼QJ YLÐQ
FàQJ FKíF YLÐQ FKíF FKLÒQ Vú
OðFOëöQJYéWUDQJGºQKQJº\WKí
%¼\µLFñVô[¿\GðQJQàQJWKàQ
PóL¹ Yº Wã FKíF F»F KR¾W µåQJ
KëôQJ íQJ QJº\ PàL WUëòQJ WKÒ
JLóLQÅPW¾L[½7KLÕQ+ÛD [½
µLÓP QàQJ WKàQ PóL QÅP  
7KDPGðEXãL/ÔFÜµ¾LGLÕQO½QK
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FèD WKàQ VDQ QÑQ QKº YÅQ KÜD
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NPµëòQJF»FOR¾LYº[îOøF»F
µLÓPQÜQJYÑU»FWK¼LWUÐQµÚDEºQ
6DX QJº\ SK»W µåQJ SKRQJ
WUºR ¸&»Q Eå µ¼QJ YLÐQ FàQJ
FKíF YLÐQ FKíF FKLÒQ Vú OðF
OëöQJYéWUDQJGºQKQJº\WKí%¼\
µLFñVô[¿\GðQJQàQJWKàQPóL¹
WLÒSWêFµëöFGX\WUÖWUÐQµÚDEºQ
F»F[½FèDKX\ÕQ
+RºQJ7KÚ$QK
7UëôQJSKÛQJ11 3717%ÖQK*LD

&®QEØFÓQJFKàFYLÃQFKàFKX\ÈQ%ÉQK*LDWKDPJLD;'170
W±L[°7KLÈQ+ÎD mQK+RQJ.LP+LÄQ 

14

%t17,1

11*1*+, 3
& 11*7+1/n1*6¡1

11*7+10«,

.748lôn7ô¦&9j1+1*.+.+u17+k&+7+&
7521*;o<' 1*11*7+10£,¤&k&;m%,1*,£,

N

hững
năm
qua,
chương trình xây
dựng nông thôn mới
(XDNTM) tại các xã biên giới
trên địa bàn tỉnh đã có nhiều
nỗ lực và đạt được một số
kết quả nhất định. Từ điều
kiện còn nhiều khó khăn,
đến nay một số thôn, xã đã
trở thành những điểm sáng
trong phát triển KT-XH, góp
phần xây dựng vùng biên
giới vững mạnh toàn diện.
Quá trình triển khai
thực hiện, công tác tuyên
truyền, vận động được
cả hệ thống chính trị tích
cực thực hiện, từ đó, quần
chúng nhân dân thay đổi

%ØöØL%LÃQSKÎQJK×WUé1K²QG²QYÙQJELÃQJLæLWKãFKLÈQPÓKÉQK
SK®WWULÆQV¯Q[X´W mQK7Ó7KÙ\7KDQK 

nếp sống, phong tục lạc
hậu, đổi mới tư duy, cách
thức sản xuất, nâng cao thu
nhập, xây dựng môi trường
nông thôn xanh, sạch, đẹp...
Góp phần bảo đảm QP-AN
khu vực nông thôn trên địa
bàn các xã biên giới của tỉnh.
Đến hết năm 2021, toàn
tỉnh có 75/181 xã đạt chuẩn
NTM; 12 xã được công nhận
đạt chuẩn NTM nâng cao; có
9/20 xã biên giới đạt chuẩn
NTM, bình quân 01 xã đạt
13,9 tiêu chí. Trên địa bàn 5
huyện biên giới có 82/156
thôn đạt chuẩn NTM theo
Quyết định số 738/QĐUBND ngày 19/4/2019 của
%ØöØL%LÃQSKÎQJFÙQJöÔQJER UBND tỉnh về Bộ tiêu chí
F®FG²QWØFYÙQJELÃQJLæLOP
và quy trình xét công nhận,
öÞåQJJLDRWKÓQJQÓQJWKÓQ
công bố thôn đạt chuẩn
mQK7Ó7KÙ\7KDQK 
%t17,1

NTM trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn giai đoạn 2019 - 2020.
Các huyện, xã, thôn biên
giới tiếp tục tự phấn đấu
xây dựng các thôn chưa đạt
chuẩn để đạt chuẩn trong
giai đoạn tiếp theo.
Chương trình Mục tiêu
Quốc gia XDNTM trên địa
bàn các xã biên giới của tỉnh
có nhiều đổi mới, linh hoạt,
phát huy được hiệu quả, có
tác dụng thiết thực và trở
thành động lực thúc đẩy
tiến độ triển khai thực hiện.
Chương trình đã cụ thể hóa
việc XDNTM từ đơn vị hành
chính cấp xã xuống đến
thôn, bản, đáp ứng được
yêu cầu về XDNTM ở những
vùng đặc biệt khó khăn,
vùng biên giới.

11*1*+, 3
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Lĩnh vực VH-XH, môi
trường tại các xã biên giới
tiếp tục được quan tâm, ưu
tiên nguồn lực đầu tư thực
hiện. Chương trình bám
sát vào các chỉ tiêu, tiêu chí
XDNTM. Hệ thống chính
trị, an ninh trật tự và quốc
phòng khu vực nông thôn,
khu vực biên giới được bảo
đảm. XDNTM được huy
động từ các nguồn lực xã hội
hóa, từ các tổ chức, doanh
nghiệp và Nhân dân trên địa
bàn, tiếp tục góp phần tích
cực vào thực hiện có hiệu
quả Chương trình. Đến nay,
đời sống của người dân các
xã biên giới có nhiều thay
đổi, bình quân thu nhập
tăng lên, nhiều mô hình
phát triển sản xuất đã phát
huy hiệu quả, các hoạt động
văn hóa văn nghệ duy trì
sôi nổi...
Bên cạnh những kết quả
đạt được, XDNTM ở các xã
biên giới trên địa bàn tỉnh
còn gặp một số khó khăn,
hạn chế, cụ thể:
Lạng Sơn là tỉnh miền
núi biên giới, điều kiện KTXH còn nhiều khó khăn, số
lượng thôn, bản, xã thực
hiện theo Chương trình
lớn; xuất phát điểm nông
nghiệp thấp, tập quán sản
xuất quy mô nhỏ, đời sống
dân cư nông thôn còn nhiều
16

%t17,1

+R±WöØQJWKÆWKDRW±L1K9¸QKÏD[°ELÃQJLæL;X´W/ÇKX\ÈQ&DR/ØF
mQK7Ó7KÙ\7KDQK 

khó khăn; nhu cầu đầu tư về
hạ tầng là rất lớn. Trong khi
đó, nguồn lực đầu tư trực
tiếp cho XDNTM ngân sách
Trung ương, ngân sách tỉnh
còn hạn hẹp chưa đáp ứng
được yêu cầu. Nguồn lực
đầu tư từ ngân sánh tỉnh
còn nhiều khó khăn, mới chỉ
tập trung chủ yếu cho các xã
phấn đạt chuẩn; các nhóm
xã còn lại chủ yếu là huy
động lồng ghép các nguồn
vốn khác để triển khai thực
hiện; rà soát Bộ tiêu chí NTM
tại các xã biên giới còn 4/20
xã mới chỉ đạt từ 5-9 tiêu chí
theo bộ tiêu chí quốc gia.
Các tiêu chí: Giao thông,
thủy lợi, trường học, cơ sở
vật chất văn hóa, nhà ở, môi
trường, thu nhập và tỷ lệ hộ
nghèo, hình thức tổ chức
sản xuất... hầu hết đều chưa
đạt.

11*1*+, 3
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Nhu cầu XDNTM thôn,
bản, xã biên giới của tỉnh là
rất lớn, đặc biệt là cơ sở hạ
tầng, nhưng khả năng huy
động nguồn lực còn rất hạn
chế, vì số lượng các xã, thôn,
bản khó khăn còn cao, nhiều
nơi chưa khai thác, phát huy
được các lợi thế về sản xuất
nông, lâm nghiệp để thúc
đẩy thực hiện chương trình
gắn với tái cơ cấu ngành
nông nghiệp.
Năng lực của cán bộ cơ
sở, nhất là các xã vùng cao,
vùng đặc biệt khó khăn,
biên giới, đồng bào dân tộc
thiểu số còn nhiều hạn chế
nên ảnh hưởng rất lớn đến
tiến độ triển khai và chất
lượng của Chương trình
XDNTM. Đời sống của cư dân
nông thôn còn ở mức thấp,
tỷ lệ hộ nghèo cao; các chủ
trương, cơ chế, chính sách

11*7+10«,

trong XDNTM tuy đã được
tuyên truyền nhưng việc cập
nhật thông tin của người dân
còn hạn chế.
Mục tiêu phấn đấu đến
hết năm 2025, toàn tỉnh có
115/181 xã đạt chuẩn NTM,
trên địa bàn 05 huyện biên
giới có 15/20 xã biên giới đạt
chuẩn NTM, chiếm 75%, bình
quân mỗi năm có thêm 1,2 xã
đạt chuẩn NTM; có 156/156
thôn đạt chuẩn NTM theo
quy định; thu nhập bình
quân đầu người khu vực
nông thôn biên giới tăng 1,3
lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ
nghèo giảm bình quân 3%/
năm trở lên; nâng tỷ lệ lao
động qua đào tạo đạt 65%;
tỷ lệ người dân tham gia bảo
hiểm y tế đạt 98%.
Để đạt được những mục
tiêu trên, cần tiếp tục thực
hiện một số biện pháp sau:
Tiếp tục tăng cường
công tác lãnh đạo, chỉ đạo
và quyết tâm chính trị của
cấp ủy đảng, chính quyền
các cấp và thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị trong việc tổ
chức thực hiện Chương trình
XDNTM thôn, bản, xã đặc
biệt khó khăn, biên giới gắn
với giảm nghèo bền vững.
Tập trung chỉ đạo, tổ chức
thực hiện quyết liệt, toàn
diện và có trọng tâm, trọng
điểm. Trong đó, ưu tiên chỉ

đạo các thôn phấn đấu đạt
chuẩn NTM, các xã có tiêu
chí thấp; đối với các xã đã đạt
chuẩn, tiếp tục giữ vững và
nâng mức đạt chuẩn các tiêu
chí của giai đoạn 2021- 2025.
Tập trung đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, nâng cao
nhận thức của cả hệ thống
chính trị và người dân để
khơi dậy được tiềm năng, lợi
thế của địa phương trong
phát triển KT-XH, đảm bảo an
ninh trật tự... phấn đấu hoàn
thành chỉ tiêu kế hoạch của
Chương trình Mục tiêu Quốc
gia XDNTM giai đoạn 20212025.
Rà soát, bổ sung, hoàn
thiện hệ thống cơ chế, chính
sách để nâng cao chất lượng,
hiệu quả Chương trình
XDNTM thôn, bản, xã đặc
biệt khó khăn, biên giới gắn
với giảm nghèo bền vững
trong giai đoạn 2021-2025,
nhất là các cơ chế về thu hút,
huy động nguồn lực, xây
dựng kết cấu hạ tầng, phát
triển sản xuất, chính sách
đặc thù khuyến khích đầu tư
vào nông nghiệp, nông thôn
ở vùng đặc biệt khó khăn,
biên giới.
Tập trung huy động các
nguồn lực và thực hiện lồng
ghép các nguồn vốn của các
Chương trình mục tiêu quốc
gia, các Chương trình, dự án
%t17,1

hỗ trợ có mục tiêu trên địa
bàn và các nguồn vốn khác
để đầu tư xây dựng kết cấu
hạ tầng hạ tầng KT-XH nông
thôn. Quan tâm, đầu tư nâng
cấp các công trình hạ tầng
thiết yếu phục vụ sản xuất,
dân sinh; phát huy và thực
hiện có hiệu quả cơ chế trao
quyền cho người dân và
cộng đồng tham gia thực
hiện Chương trình. Nâng cao
chất lượng, hiệu quả quản
lý các công trình sau đầu tư
trên địa bàn.
Tiếp tục xây dựng và củng
cố hệ thống chính trị vững
mạnh; tăng cường bảo đảm
QP-AN và trật tự xã hội, ổn
định chính trị cơ sở để phát
triển KT-XH; phát huy có hiệu
quả vai trò của MTTQ và các
tổ chức đoàn thể các cấp
trong việc phát động và tổ
chức có hiệu quả các phong
trào thi đua Lạng Sơn cùng
cả nước chung sức XDNTM.
Tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát thực hiện
Chương trình XDNTM thôn,
bản đặc biệt khó khăn gắn
với giảm nghèo bền vững ở
các cấp; nâng cao chất lượng
công tác giám sát cộng
đồng tại các vùng hưởng lợi
chương trình, dự án./.
Tô Thùy Thanh
(VP Điều phối XDNTM tỉnh)
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N

gày
17/9/2022,
tại Trung tâm xúc
tiến thương mại nông
nghiệp (Bộ Nông nghiệp
và PTNT) số 489, Hoàng
Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, TP.
Hà Nội, UBND huyện Cao
Lộc phối hợp với Công ty
CP Tiếp nhận chuyển giao
công nghệ và Tư vấn hỗ trợ
khởi nghiệp (TRANSTECH),
Trung tâm Nghiên cứu và
Phát triển hệ thống nông
nghiệp (CASR@D) tổ chức
Hội thảo kết nối tiêu thụ
sản phẩm mang chỉ dẫn
địa lý “Hồng không hạt
Bảo Lâm” của huyện Cao
18
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Lộc, tỉnh Lạng Sơn trong
khuôn khổ Hội chợ triển
lãm Nông nghiệp Quốc
tế lần thứ 22 - AGROVIET
2022, ...

Tham gia Hội thảo có
50 đại biểu gồm: Đại diện
lãnh đạo Sở Nông nghiệp
và PTNT Lạng Sơn, lãnh
đạo UBND huyện Cao Lộc,
các đơn vị chuyên môn
trực thuộc Sở NN&PTNT
và huyện Cao Lộc, Trung
tâm CASR@D, Công ty
TRANSTECH cùng nhiều
HTX sản xuất sản phẩm
Hồng không hạt Bảo Lâm
và doanh nghiệp tiêu
thụ nông sản như: Công
ty Thương mại đầu tư
Quốc tế, chuỗi cửa hàng
HappyMart, Hệ sinh thái
MeVi…

7RQF¯QK+ØLWK¯RW±L+ØLFKéWULÆQO°P1ÓQJQJKLÈS4XÕFWÅO³QWKà
$*529,(7 mQK1ÓQJ'ÜQJ 
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Tại Hội thảo, đại biểu
đại diện các đơn vị đã sôi
nổi tham luận về các giải
pháp kết nối phát triển sản
xuất và tiêu thụ sản phẩm
Hồng không hạt Bảo Lâm
bền vững, như: Việc tuân
thủ các quy định của Nhà
nước về công tác vệ sinh
ATTP đối với sản xuất và
tiêu thụ sản phẩm mang
chỉ dẫn địa lý Hồng không
hạt Bảo Lâm; Các giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả
và phát triển bền vững Chỉ
dẫn địa lý “Hồng không
hạt Bảo Lâm”; Kinh nghiệm
trong kết nối với người sản
xuất, thực hiện hợp đồng
thu mua, tiêu thụ sản
phẩm, sơ chế, bảo quản,
vận chuyển, phân phối sản
phẩm Hồng không hạt Bảo
Lâm đến người tiêu dùng;
Tình hình liên kết trong
sản xuất, áp dụng tiến bộ
KHKT nâng cao năng suất
và chất lượng sản phẩm
theo tiêu chuẩn VietGAP,
Hữu cơ vào sản xuất; Niềm
tin trong kết nối tiêu thụ
sản phẩm giữa nhà sản
xuất và doanh nghiệp,
tiềm năng thị trường tiêu
thụ sản phẩm Hồng không
hạt Bảo Lâm tại các tỉnh,
thành phố trên cả nước;
Các giải pháp kết nối cộng
đồng tham gia sản xuất,

&®FGRDQKQJKLÈS+7;WKDPJLDNëNÅWKéSöÔQJOLÃQNÅWWLÃXWKÝ
V¯QSKµP+ÔQJNKÓQJK±W%¯R/²P mQK1ÓQJ'ÜQJ 

ứng dụng chuyển đổi số
Hội thảo được tổ chức
trong quảng bá và tiêu thụ nhằm tăng cường gắn kết
sản phẩm...
giữa các doanh nghiệp,
Trong khuôn khổ Hội các kênh phân phối với
thảo, đã có 04 Hợp đồng các HTX, các hộ nông dân;
liên kết tiêu thụ sản phẩm góp phần tiếp tục quảng
“Hồng không hạt Bảo Lâm” bá hình ảnh, thương hiệu
được ký kết giữa các doanh và mở rộng thị trường tiêu
nghiệp phân phối tiêu thụ thụ sản phẩm Hồng không
nông sản với các HTX sản hạt Bảo Lâm của huyện
xuất “Hồng không hạt Bảo Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn./.
Lâm” trên địa bàn huyện
Cao Lộc.

%t17,1

Nông Văn Dũng
(Phòng NN&PTNT Cao Lộc)
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C

ây ăn quả là loại cây trồng lâu năm
mà người trồng phải mất trung
bình từ 4-5 năm chăm sóc mới được thu
hoạch. Vì vậy, chất lượng nguồn giống rất
quan trọng, quyết định năng suất, phẩm
chất và giá trị của quả. Theo quy định,
đối với cây ăn quả nhân giống bằng hình
thức vô tính, bắt buộc phải được nhân từ
cây đầu dòng để đảm bảo duy trì các tính
trạng tốt từ cây mẹ.

Để nguồn cung cấp vật liệu nhân
giống cây ăn quả lâu năm trên địa bàn
tỉnh được đảm bảo, góp phần mở rộng
diện tích, hình thành vùng sản xuất tập
trung, quy mô lớn. Trong những năm qua,
Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức bình
tuyển và công nhận cây đầu dòng đối
với cây ăn quả là các cây đặc sản của tỉnh
như: Na dai Chi Lăng, Hồng Vành Khuyên,
Hồng Bảo Lâm, Mận cơm chín sớm, …

+ØLöÔQJWKµPöÍQKNLÆPWUDö®QKJL®F®FFKËWLÃXFÛDJLÕQJ1DGDL/±QJ6äQ mQK.LP.K®QK
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+ØLöÔQJWKµPöÍQKö®QKJL®F®FFKËWLÃXFÛDJLÕQJ0ÊWGDL+âX/ÜQJ
Y1DGDL/±QJ6äQ mQK.LP.K®QK

Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Sở
đã tiếp nhận 02 hồ sơ đề nghị cấp Quyết
định công nhận cây đầu dòng giống Mít
dai Hữu Lũng trên địa bàn huyện Hữu
Lũng (13 cây) và giống Na dai Lạng Sơn
trên địa bàn huyện Chi Lăng (30 cây).
Ngay sau khi nhận được hồ sơ, các công
tác tổ chức bình tuyển cây đầu dòng đã
được tiến hành đúng quy định như: kiểm
tra hồ sơ, thành lập Hội đồng thẩm định,
ban hành tiêu chí bình tuyển và kiểm tra,
đánh giá thực tế từng cây đề nghị cấp
quyết định chứng nhận cây đầu dòng,
… Qua bình tuyển, Sở Nông nghiệp và
PTNT đã quyết định công nhận 36 cây
đầu dòng, trong đó có 8 cây đầu dòng
giống Mít dai Hữu Lũng (tại các xã Cai
Kinh, Thiện Tân, Đồng Tân, Yên Vượng
- huyện Hữu Lũng) và 28 cây đầu dòng
giống Na dai Lạng Sơn (tại thị trấn Đồng
Mỏ, huyện Chi Lăng).
Như vậy, tính đến nay tổng số cây đầu
dòng cây ăn quả lâu năm trên địa bàn
tỉnh được bình tuyển là 77 cây (06 cây
giống Hồng Vành Khuyên Văn Lãng, 05
cây giống Đào Mẫu Sơn, 22 cây giống
Hồng không hạt Bảo Lâm, 08 cây giống

Mận chín sớm, 08 cây giống Mít dai Hữu
Lũng, 22 cây giống Na dai Chi Lăng). Đây
là nguồn cung cấp vật liệu nhân giống
cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh
doanh giống đảm bảo chất lượng cao,
theo đúng quy định của pháp luật; đồng
thời là địa chỉ để người nông dân mua
giống có nguồn gốc rõ ràng để phát triển
sản xuất an toàn, hiệu quả và bền vững./.
Phùng Thị Kim Khánh
(Phòng Thủy sản & KTTH)
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ô´\P°QKFÒQJWFWKLÄWO¶SY¬JLPVW
YØQJWUÓQJ£W7K°FKõHQSKÜFYÜ[X³WNK´X

Đ

ể đáp ứng yêu cầu của nước nhập
khẩu, trong thời gian qua Chi cục
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV)
đã đẩy mạnh công tác thiết lập và giám sát
vùng trồng Ớt, Thạch đen trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó đã tổ chức nhiều lớp tập huấn
tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho cán
bộ chuyên môn cấp huyện, xã; các hợp tác
xã, doanh nghiệp, cơ sở thu mua nông sản và
người sản xuất về quy trình trồng, chăm sóc
cây Ớt, Thạch đen; thủ tục, trình tự cấp mã
số vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu; các
yêu cầu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực
phẩm theo yêu cầu của nước nhập khẩu.
Năm 2022 đã tiếp nhận và kiểm tra thực
địa 61 vùng trồng Ớt, Thạch đen trên địa bàn
tỉnh, trong đó có 57 vùng trồng đạt yêu cầu
và đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số,
với diện tích 282,479 ha. Nâng tổng vùng
trồng nông sản được cấp mã số trên địa bàn
tỉnh lên 190 mã, với diện tích là 936,552 ha.
Qua kiểm tra, đánh giá các vùng trồng
đã phát hiện các đối tượng gây hại thông
thường như: Bệnh virut khảm lá, bệnh Thán
thư, bọ trĩ gây hại trên cây ớt; bệnh lở cổ rễ,
Thán thư, thối thân lá gây hại trên cây Thạch
đen.
Để các vùng trồng đã được cấp mã số luôn
duy trì việc tuân thủ các điều kiện theo yêu
cầu của nước nhập khẩu, Chi cục TT&BVTV đã
phối hợp với phòng chuyên môn các huyện
tiến hành giám sát định kỳ đối với 129 vùng
trồng Ớt, Thạch đen, trong đó có 01 vùng
trồng Ớt xuất khẩu sang thị trường Malaysia
tại huyện Văn Quan; 128 vùng trồng Thạch
đen xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc
tại huyện Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng. Qua
22
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&®QEØ&KLFÝF77 %979NLÆPWUDWKãFöÍD
YÙQJWUÔQJæWW±L[°0DL6DRKX\ÈQ&KL/¸QJ

giám sát, có 09 vùng trồng Thạch đen trên
nương diện tích 14,308 ha tại huyện Bình
Gia, Văn Lãng đã đề nghị Cục BVTV hủy mã
với lý do: Vùng trồng chuyển đổi sang trồng
loại cây trồng khác, không đảm bảo duy trì
vùng trồng theo quy định. Các vùng trồng
còn lại cơ bản đảm bảo duy trì theo quy định
tại Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BVTV của
Cục BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát
vùng trồng. Sau giám sát, toàn tỉnh có 181
mã vùng trồng với tổng diện tích 922,196 ha
cây được cấp mã số (Thạch đen: 140 mã, diện
tích 660,67 ha; Ớt: 37 mã, diện tích 221,526
ha; Na: 04 mã, diện tích 40 ha).
Công tác cấp mã số vùng trồng nông sản
phục vụ xuất khẩu là hết sức cần thiết, phù
hợp với xu thế phát triển nền nông nghiệp
hiện đại, bền vững và hội nhập. Đồng thời,
giúp giảm thiểu rủi ro trong xuất khẩu hàng
hóa khi đi theo con đường chính ngạch./.
Nguyễn Thị Huế
(Chi cục Trồng trọt và BVTV)

6t1;8y77+75£ª1*

7ÕQJNÄWõQKJLø7KÉõLÅPF³S&KßQJFKÊ
TX®QOêUÞQJEÃQYáQJFKRQKÎPK×WUÂQõÌDE¬Q
KX\ÇQôÈQK/¶SWÊQK/°QJ6ãQù

&

ÁS FKíQJ FKØ UìQJ Oº PåW
WURQJQKïQJQåLGXQJWURQJ
´Ñ »Q 3K»W WULÓQ O¿P QJKLÕS EÑQ
YïQJ WUÐQ µÚD EºQ WØQK /¾QJ 6ñQ
JLDL µR¾Q    0êF WLÐX
FèD FÁS FKíQJ FKØ UìQJ QKÆP
Q¿QJFDRFKÁWOëöQJV¼QOëöQJJä
YºO¿PV¼QQJRºLJäWìUìQJFéQJ
QKëJÜSSKÀQWKD\µãLWëGX\V¼Q
[XÁWFèDQJëòLWUáQJUìQJ7ìµÜ
µ»SíQJF»FWLÐXFK×QJº\FºQJFDR
FèDWKÚWUëòQJWURQJYºQJRºLQëóF
7URQJJLDLµR¾QQº\WØQKµÊWPêF
WLÐXFÁSFKíQJFKØUìQJWKHRWLÐX
FKXÂQTXâFJLD9)&6FKR
KD UìQJ WUÐQ µÚD EºQ F»F KX\ÕQ
4X»WUÖQKWULÓQNKDLFÁSFKíQJFKØ
UìQJµ½JÊSSK¼LQKLÑXNKÜNKÅQ
QKëQKLÑXQJëòLG¿QFKëDKLÓXUÞ
OöL×FKWìFÁSFKíQJFKØUìQJGLÕQ
W×FK F»F OR¾L UìQJ FKëD µ»S íQJ
µëöF FKØ WLÐX µÑ UDq 7X\ QKLÐQ
YóLQKLÑXJL¼LSK»SOLQKKR¾WWURQJ
FàQJW»FWX\ÐQWUX\ÑQWÄSKXÁQYº
WìVðSKâLKöSFKÊWFKÎJLïDF»F
µñQYÚOLÐQTXDQF»FNKÜNKÅQWUÐQ
µÑXµ½µëöFNKÇFSKêF
.ÒWTX¼WKðFKLÕQWìµÒQ
QD\WØQKWKðFKLÕQFÁSFKíQJFKØ
UìQJ µâL YóL WUÐQ  KD UìQJ
NHRWUÐQµÚDEºQKX\ÕQ´ÖQK/ÄS
7URQJ µÜ WãQJ Vâ Kå WKDP JLD
Oº  Kå FKLD OºP  QKÜP Kå
WKXåF µÚD EºQ  [½ %ÇF /½QJ
&K¿X6ñQ%ÇF;D.LÐQ0åF´ÖQK
/ÄS&æQJYóLYLÕFFÁSFKíQJFKØ
UìQJFKRF»FQKÜPKåKLÕQQD\
WRºQEåGLÕQW×FKUìQJWUÐQµÑXµ½
µëöFNøKöSµáQJOLÐQNÒWWLÐXWKê
YóL7ÄSµRºQ+ºR+ëQJPåWWURQJ

õÔQJFKÊ/ë9LÈW+ÞQJ*L®PöÕF6ç11 3717WUDR*L´\NKHQFKRF®FF®QK²Q
W·SWKÆFÏWKQKWÊFK[X´WVºFWURQJFÓQJW®FWULÆQNKDLWKÊöLÆPF´SFKàQJFKËUßQJ

QKïQJWÄSµRºQOóQQKÁWF¼QëóF
YÑ[XÁWNKÂXJäGÅPOºPJLÁ\Yº
V¼Q [XÁW NLQK GRDQK Jä Yº F»F
O¿PV¼QQJRºLJä
7¾LKåLQJKÚµ¾LGLÕQF»FQKÜP
Kåµ½Eº\WÝN÷YßQJµâLYóLFàQJ
W»FFÁSFKíQJFKØUìQJµâLYóLYLÕF
Q¿QJ FDR JL» WUÚ NLQK WÒ Wì UìQJ
´áQJWKòLFDPNÒWF»FWKºQKYLÐQ
WURQJ QKÜP Kå WKðF KLÕQ QJKLÐP
WçFTX\WUÖQKWUáQJFKÅPVÜFUìQJ
µ»S íQJ WLÐX FKXÂQ 9)&6 WURQJ
WKòL JLDQWóL9ÑYÁQµÑµ¼PE¼R
µÀX UD FKR V¼Q SKÂP Jä Yº O¿P
V¼Q QJRºL Jä µâL YóL GLÕQ W×FK
UìQJµëöFFÁSFKíQJFKØµ¾LGLÕQ
O½QK µ¾R GRDQK QJKLÕS EDR WLÐX
V¼QSKÂPFDPNÒW'RDQKQJKLÕS
VÎ WLÒS WêF SKâL KöS YóL Fñ TXDQ
FKX\ÐQ PàQ Yº F»F µÚD SKëñQJ
KðF KLÕQ F»F JL¼L SK»S QKÆP
PôUåQJGLÕQW×FKUìQJµëöFFÁS
FKíQJFKØ
%t17,1

3K»WELÓXW¾LKåLQJKÚO½QKµ¾R
6ô 11 3717 WØQK µ»QK JL» FDR
Qä OðF FèD F»F µñQ YÚ WURQJ TX»
WUÖQKWKðFKLÕQWK×µLÓPµáQJWKòL
µÑ QJKÚ GRDQK QJKLÕS WKðF KLÕQ
QJKLÐQ FíX FKßQ W¾R F»F JLâQJ
F¿\ SKæ KöS YóL YLÕF SK»W WULÓQ
GLÕQW×FKUìQJµëöFFÁSFKíQJFKØ
WUÐQµÚDEºQWØQKF»FµÚDSKëñQJ
W×FKFðFKäWUöGRDQKQJKLÕSWURQJ
TX» WUÖQK WULÓQ NKDL QKº P»\ FKÒ
ELÒQJäWUÐQµÚDEºQKX\ÕQ
7URQJNKXàQNKãKåLQJKÚO½QK
µ¾R6ô11 3717µ½WUDR&KíQJ
FKØ UìQJ FKR WRºQ Eå  QKÜP
Kå WKDP JLD WK× µLÓP FÁS FKíQJ
FKØUìQJ´áQJWKòLWUDRWÊQJ*LÁ\
NKHQFKRF»FWÄSWKÓF»QK¿QFÜ
WKºQKW×FK[XÁWVÇFWURQJTX»WUÖQK
WULÓQ NKDL FàQJ W»F FÁS FKíQJ
FKØUìQJ
3K¾P7UXQJ+LÒX
&KLFêF.LÓPO¿P
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´Ñ»QµãLPóLKÖQKWKíFWãFKíFV¼Q[XÁWJÇQYóL
FKXäLOLÐQNÒWV¼Q[XÁWWLÐXWKêV¼QSKÂP[¿\GðQJ
WKëñQJKLÕXWURQJOÙQKYðFQàQJO¿PQJKLÕS

õÔQJFKÊ+Ô7LÅQ7KLÈX&KÛWÍFK8%1'WËQKFÙQJF®FFäTXDQFKàFQ¸QJ
NLÆPWUDWÉQKKÉQKV¯Q[X´WW±L+7;QÓQJV¯Q+âX/ÜQJ

S

ản xuất nông nghiệp
theo chuỗi liên kết
sản xuất là hướng đi bền
vững giúp nâng cao hiệu
quả sản xuất và thu nhập
cho nông dân và doanh
nghiệp. Hình thức này đảm
bảo cho các tác nhân tham
gia trong chuỗi giá trị chia
sẻ quyền lợi, trách nhiệm
với nhau, điều tiết cung
cầu thị trường và truy xuất
nguồn gốc sản phẩm. Do
đó, việc xây dựng sản xuất
nông nghiệp theo chuỗi giá
trị, liên kết sản xuất hiện
nay là xu hướng tất yếu.
24
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Ngày 25/5/2021, UBND
tỉnh Lạng Sơn ban hành
Quyết định số 1029/QĐUBND phê duyệt 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 lĩnh vực nông,
lâm nghiệp giai đoạn 20212025, định hướng đến năm
2030. Sau hơn một năm
triển khai, đã hình thành
được 5 chuỗi giá trị trong
sản xuất nông nghiệp; qua
đó nâng cao nhận thức,
trách nhiệm của người sản

11*1*+, 3
& 11*7+1/n1*6¡1

xuất, kinh doanh về liên kết
sản xuất, liên kết tiêu thụ
và xây dựng thương hiệu
sản phẩm qua đó tăng tính
cạnh tranh sản phẩm, đáp
ứng nhu cầu thị trường về
hàng hóa thúc đẩy phát
triển chuỗi giá trị bền
vững, tạo ra các sản phẩm
nông nghiệp chất lượng
cao và có thị trường tiêu
thụ bền vững, góp phần
tích cực vào việc sản xuất
nông nghiệp hàng hoá,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế
nông nghiệp, nông thôn
của tỉnh.

6t1;8y77+75£ª1*

Một số sản phẩm đã hình
thành vùng sản xuất hàng
hóa và có thương hiệu nổi
tiếng như: Na Chi Lăng,
Thạch đen Tràng Định,...
qua đánh giá, các chuỗi giá
trị đã đem lại hiệu quả kinh
tế như:
Chuỗi giá trị liên kết sản
xuất, tiêu thụ, xây dựng
thương hiệu gà sáu ngón
tại HTX Thành Lộc, huyện
Lộc Bình: Năm 2021, HTX đã
liên kết tiêu thụ được hơn
10.000 con gà sáu ngón với
giá trị trên 3 tỷ đồng.
Chuỗi giá trị liên kết sản
xuất, tiêu thụ, xây dựng
thương hiệu Na Chi Lăng
tại HTX Nông sản huyện Chi
Lăng: HTX đóng vai trò là
mắt xích tiêu thụ sản phẩm
liên kết với doanh nghiệp

có thông tin truy xuất
nguồn gốc rõ ràng, bao bì
sản phẩm, giá cả ổn định.
Năm 2021 liên kết tiêu thụ
trên 300 tấn Na, doanh thu
trên 11 tỷ đồng.
Chuỗi giá trị liên kết sản
xuất, tiêu thụ, xây dựng
thương hiệu Rau hữu cơ
tại HTX nông sản Hữu
Lũng, huyện Hữu Lũng: sản
phẩm rau hữu cơ của HTX
có thị trường ổn định, cung
ứng rau cho chuỗi siêu thị
Vinmart, Big C, Công ty
TNHH SX-TM-DV Hương
Đất và các cửa hàng cung
ứng sản phẩm sạch tại Hà
Nội; năm 2021 sản xuất
và cung ứng 100kg/ngày,
doanh thu trên 1 tỷ đồng.
Chuỗi giá trị liên kết sản
xuất, liên kết tiêu thụ, xây

6¯QSKµPUDXKâXFäFÛD+7;QÓQJV¯Q+âX/ÜQJöÞéFWLÃXWKÝ
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dựng thương hiệu Thạch
đen tại Công ty TNHH
sản xuất và đầu tư XNK Đức
Quý, huyện Tràng Định:
Công ty thực hiện liên kết
bao tiêu sản phẩm cho các
tổ hợp tác và trên 300 hộ
dân trồng thạch đen của
huyện Tràng Định khoảng
3.500 tấn thạch nguyên
liệu; chế biến đạt 1.2001.300 tấn bột thạch/năm;
xuất khẩu sang thị trường
Trung Quốc, Malaisia, Ấn
Độ, Đài Loan, Hồng Kông;
doanh thu năm 2021 đạt
120 tỷ đồng.
Chuỗi giá trị liên kết sản
xuất, tiêu thụ, xây dựng
thương hiệu gạo chất
lượng cao (J02) tại Công ty
Cổ phần giống cây trồng
Lạng Sơn: Năm 2021, Công
ty đã liên kết bao tiêu cho
các HTX, THT, người dân
được trên 100 tấn thóc
tươi, chế biến được trên
50 tấn gạo cung cấp ra thị
trường, doanh thu trên 1,2
tỷ đồng; Ngoài ra vụ xuân
năm 2022 huyện Hữu Lũng
cũng đã tự triển khai mô
hình lúa J02 với diện tích
97,13 ha năng suất đạt
khoảng 388 tấn thóc tươi,
doanh thu trên 10 tỷ đồng.
Đặng Quốc Tuấn
(Chi cục Phát triển
nông thôn)
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Ngày 16/9/2022, Hội đàm
trao đổi học tập kinh nghiệm
kỹ thuật trồng cây Mắc ca
đã được tổ chức bằng hình
thức trực tuyến giữa Sở Nông
nghiệp và PTNT Lạng Sơn với
Chính phủ nhân dân huyện
Long Châu, Quảng Tây, Trung
Quốc. Điểm cầu trực tuyến tại
tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) do
đồng chí Vũ Văn Thịnh - Phó
Giám đốc Sở Nông nghiệp và
PTNT chủ trì. Điểm cầu trực
tuyến tại huyện Long Châu,
Quảng Tây (Trung Quốc) do
ông Lê Minh Hoa - Phó Huyện
trưởng Chính phủ nhân dân
huyện Long Châu, Quảng Tây
(Trung Quốc) chủ trì.
Cây Mắc ca được đưa
vào trồng trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn từ năm 2003. Nhận
thấy cây trồng phù hợp với
điều kiện thổ nhưỡng ở địa
phương cũng như đem lại giá
trị kinh tế cao, nhiều hộ dân đã
tự mua giống cây về trồng. Từ
năm 2019 đến nay, đã có 7 Dự
án trồng Mắc ca của 5 tổ chức
được UBND tỉnh quyết định
phê duyệt chủ trương đầu
tư. Đến nay, toàn tỉnh có 486
ha Mắc ca, trong đó, diện tích
cho thu hoạch 29,36 ha; năng
suất đạt khoảng 3,4 tấn quả
26
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tươi/ha/năm; sản lượng năm
2021 đạt 67,23 tấn quả (tương
đương 40,34 tấn hạt), năm
2022 ước đạt 71,47 tấn quả
(tương đương 42,88 tấn hạt).

thu hoạch. Vốn đầu tư cao, đòi
hỏi nguồn lực tương đối lớn
của doanh nghiệp, người dân
khi trồng Mắc ca; thời gian
thu hồi vốn sẽ chậm hơn so
Hiện trên địa bàn tỉnh có với đầu tư vào một số loại cây
3 cơ sở sơ chế, chế biến Mắc trồng khác.
ca (tách hạt, ép dầu). Một số
Kết quả của Hội đàm là
sản phẩm chủ yếu như hạt cơ sở thực tiễn để Sở Nông
Mắc ca sấy nứt vỏ, dầu Mắc nghiệp và PTNT tham mưu
ca. Tuy nhiên, việc chọn giống, cho UBND tỉnh tổ chức triển
dòng Mắc ca đảm bảo năng khai thực hiện hiệu quả Đề án
suất, sản lượng, phù hợp với Phát triển bền vững Mắc ca

điều kiện thổ nhưỡng, sinh
thái cần có thời gian theo dõi,
kiểm chứng, nhất là đối với
các huyện, xã mới trồng, chưa
đến thời kỳ cho khai thác. Thời
kỳ ra hoa đậu quả thường có
mưa phùn, ảnh hưởng lớn
đến năng suất, sản lượng cho
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giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn
đến năm 2050 theo Quyết định
344/QĐ-TTg ngày 15/3/2022
của Thủ tướng Chính phủ phù
hợp với tình hình thực tiễn trên
địa bàn tỉnh./.
Bùi Ất Sửu
(Chi cục Kiểm lâm)
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hực hiện Kế hoạch
số 60/KH-SNN ngày
15/6/2022 của Sở Nông
nghiệp và PTNT Lạng Sơn
về tổ chức Hội thảo Dự án
Hợp phần 3 cơ sở hạ tầng
chuỗi giá trị nông nghiệp
thuộc dự án BIIG1 - Tiểu
Dự án tỉnh Lạng Sơn năm
2022; Thông báo số 62/TBSNN ngày 17/6/2022 của
Sở Nông nghiệp và PTNT
Lạng Sơn về việc kêu gọi
đề xuất tham gia các tiểu
Dự án qua các gói vốn
cạnh tranh Hợp phần 3 cơ
sở hạ tầng cho chuỗi giá
trị nông nghiệp thuộc Dự
án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh
Lạng Sơn. Ngày 29/6/2022,
Ban quản lý Dự án Hợp
phần 3 cơ sở hạ tầng chuỗi
giá trị nông nghiệp tỉnh
Lạng Sơn phối hợp cùng
UBND huyện Văn Quan
và Viện Nghiên cứu quy
hoạch nông nghiệp nông
thôn (Nhà tư vấn cung
cấp dịch vụ nông nghiệp
nông thôn (ARVC)) tổ chức
Hội thảo Giới thiệu, tuyên
truyền Dự án Hợp phần
3 cơ sở hạ tầng chuỗi giá
trị nông nghiệp thuộc Dự

7RQF¯QK+ØLWK¯RJLæLWKLÈXWX\ÃQWUX\ÄQ'ã®Q+éSSK³Q
FäVçK±W³QJFKX×LJL®WUÍQÓQJQJKLÈSWKXØF'ã®Q%,,*7LÆX'ã®Q
WËQK/±QJ6äQ mQK1JX\ÇQ'X\+ 

án BIIG1 - Tiểu Dự án tỉnh
Lạng Sơn (DAHP3); Hướng
dẫn Quy trình cấp vốn và
thực hiện các gói vốn cạnh
tranh năm 2022.

Cùng dự và phối hợp thực
hiện có đại diện nhà tài
trợ ADB tại Việt Nam, lãnh
đạo và các thành viên đơn
vị tư vấn cung cấp dịch vụ
Đồng chí Nguyễn Phúc ARVC.
Đạt, Phó Giám đốc Sở Nông
Hội thảo đã thu hút trên
nghiệp và PTNT - Giám đốc 60 đại biểu là thành viên
Ban Quản lý DAHP3 tỉnh đại diện cho các tổ chức,
chủ trì cuộc Hội thảo. Tham công ty/doanh nghiệp và
dự Hội thảo có đại diện các nhóm sản xuất (Hợp
lãnh đạo cấp uỷ, HĐND, tác xã - HTX) tham gia
UBND, UBMTTQ, các tổ tiếp cận DAHP3; hỗ trợ
chức chính trị xã hội và các bổ trợ cho các tác nhân tư
phòng, ban chuyên môn, nhân là các công ty/doanh
lãnh đạo và công chức nghiệp và HTX có nguyện
của 17/17 xã, thị trấn của vọng đăng ký sơ tuyển
huyện Văn Quan; đại diện gói vốn, nhằm phát triển
lãnh đạo các đơn vị trực cơ sở hạ tầng và nâng cao
thuộc Sở, các thành viên chuỗi giá trị nông nghiệp
Ban Ban Quản lý DAHP3. Quế, Hồi, Thạch đen và rau
%t17,1
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an toàn. Các đại biểu đã
được các đồng chí lãnh
đạo Sở, lãnh đạo huyện,
đại diện Nhà tài trợ ADB
và đơn vị tư vấn dịch vụ
ARVC làm rõ thêm về cơ
sở pháp lý, mục đích, đối
tượng, điều kiện, nguyên
tắc đầu tư vốn thông qua
quy trình hướng dẫn cấp
vốn và thực hiện các gói
vốn cạnh tranh. Các gói
vốn được chia làm 04
loại theo đối tượng được
nhận cấp vốn như sau:
Gói 1, là gói vốn cấp độ
ngành hoặc đa sản phẩm
chiến lược, có giá trị tối
đa là 300.000 USD, dành
cho các doanh nghiệp
vừa đầu tư trực tiếp tại
vùng dự án và thỏa mãn
các điều kiện của gói vốn,
dự án ưu tiên tối đa 02
gói vốn này, mỗi doanh
nghiệp được nhận 01 gói;
Gói 2, là gói vốn Bổ
trợ phát triển doanh
nghiệp có giá trị tối đa là
200.000USD, dành cho
các doanh nghiệp nhỏ
và vừa đầu tư trực tiếp tại
vùng dự án và thỏa mãn
các điều kiện của gói vốn.
Có tối đa 03 gói vốn này,
mỗi doanh nghiệp được
nhận 01 gói.
Gói 3, là gói vốn Bổ trợ
28
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phát triển doanh nghiệp
nhỏ có giá trị tối đa là
70.000USD, dành cho các
doanh nghiệp nhỏ và
siêu nhỏ đầu tư trực tiếp
tại vùng dự án và thỏa
mãn các điều kiện của
gói vốn. Có tối thiểu 05
gói vốn này, mỗi doanh
nghiệp được nhận 01 gói.
Gói 4, là gói vốn cho
Nhóm sản xuất (HTX) hỗ
trợ tổ chức thực hiện trực
tiếp tại vùng dự án, phát
triển vùng sản xuất, kinh
doanh đầu tư sản phẩm
04 chuỗi giá trị Quế, Hồi,
Thạch đen và rau an toàn
theo phương thức nhóm,
thông qua HTX. Giá trị
hỗ trợ gói vốn tối đa là
70.000 USD/nhóm. Tổng
số lượng gói vốn hỗ trợ
tối thiểu 30 gói.
Trong thời gian tới, Ban
Quản lý DAHP3 tỉnh tiếp
tục phối hợp cùng các
cơ quan, đơn vị và chính
quyền địa phương vùng
dự án, các Sở, ngành và
Nhà tư vấn cung cấp
dịch vụ ARVC xây dựng
chương trình, kế hoạch tổ
chức Hội thảo giới thiệu,
tuyên truyền, vận động
cấp ủy, chính quyền địa
phương và Nhân dân
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nâng cao nhận thức,
trách nhiệm cùng vào
cuộc hưởng ứng chính
sách đầu tư DAHP3; góp
phần thúc đẩy phát triển
KT-XH, 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 nói chung và tỉnh Lạng
Sơn nói riêng thông qua
việc tăng cường chuỗi giá
trị sản phẩm nông nghiệp
nông thôn (ARVC). Hỗ trợ
cho các Doanh nghiệp,
HTX sửa chữa, nâng cấp
các công trình hạ tầng
phục vụ hỗ trợ phát triển
chuỗi giá trị hàng hoá các
sản phẩm nông nghiệp;
nâng cao khả năng cạnh
tranh, thu hút đầu tư vào
các vùng kinh tế trọng
điểm của tỉnh, thúc đẩy
phát triển sản xuất hàng
hóa; góp phần quan
trọng thúc đẩy liên kết
kinh tế, thu hút nguồn
vốn tại địa phương cho
phát triển KT-XH và giảm
nghèo bền vững./.
Hà Thị Thủy
(Ban Quản lý DAHP3).
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ệ thống công trình
thủy lợi trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn được
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
quan tâm đầu tư xây dựng
từ những năm 60, 70 của
thế kỷ trước. Tính đến
nay toàn tỉnh có tổng số
khoảng 2.808 công trình
(160 hồ chứa, 1.481 phai,
đập dâng các loại, 163 trạm

màu, cây ăn quả, cây công
nghiệp; cấp nước cho nuôi
trồng thủy sản (trên 50ha);
cấp nước cho sinh hoạt
(768.000m3/năm) và sản
xuất công nghiệp (2,46
triệu m3/năm). Năng lực
tưới thực tế của công trình
so với thiết kế đạt 82,8%.
Hệ thống công trình thủy
lợi đã góp phần quan trọng

õRQFÓQJW®F6ç1ÓQJQJKLÈS 3717NLÆPWUDDQWRQ
W±LKÔö·S.KXÖL4X·WWKÍWU´Q/ØF%ÉQKKX\ÈQ/ØF%ÉQK
mQK+RQJ9¸Q'ÜQJ

bơm, 1.004 công trình tạm,
guồng cọn). Các công trình
thủy lợi phục vụ tưới được
trên 50.000 ha lúa 2 vụ
(trong đó tưới cho lúa xuân
trên 15.000 ha, vụ mùa trên
27.000 ha và cây lâu năm
11.730 ha), từng bước đáp
ứng đa mục tiêu cho phát
triển kinh tế: tưới cho lúa,

phục vụ sản xuất, phát triển
kinh tế, xã hội và phòng
chống thiên tai. Kết cấu hạ
tầng thủy lợi đã góp phần
vào phát triển kinh tế nông
thôn. Tính đến hết năm
2021 có 173/181 xã đạt tiêu
chí thủy lợi trong xây dựng
nông thôn mới, chiếm tỷ lệ
95,6%.
%t17,1

Chi cục Thủy lợi đã tham
mưu cho Sở Nông nghiệp
và PTNT chỉ đạo triển khai
thực hiện có hiệu quả các
quy định, quy chuẩn về
quản lý an toàn đập, hồ
chứa thủy lợi theo quy định
của pháp luật; ban hành
theo thẩm quyền các quy
định của pháp luật về quản
lý, khai thác và bảo vệ công
trình thủy lợi (Nghị định
114/2018/NĐ-CP,
Quyết
định 53/2018/QĐ-UBND,
Nghị quyết 09/2019/NQHĐND...). Thực hiện công
tác kiểm tra định kỳ hiện
trạng an toàn đập, hồ chứa
nước. Qua kiểm tra rà soát
có một số công trình có
những hư hỏng với mức
độ khác nhau (42 hồ đập
hư hỏng, xuống cấp, trong
đó có 20 hồ chứa phải tích
nước hạn chế), một số hồ
hư hỏng nặng đã được bố
trí nguồn vốn để sửa chữa
nâng cấp (10 hồ chứa WB8,
02 hồ chứa quỹ PCTT). Nhìn
chung các hồ đập trên địa
bàn tỉnh cơ bản đảm bảo
an toàn trong mùa mưa, lũ
2022, các công trình tiềm
ẩn nguy cơ mất an toàn đã
xây dựng phương án tích
nước và sửa chữa, nâng cấp
để đảm bảo an toàn.
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Đổi mới, nâng cao hiệu
Từ đầu năm đến nay, có lý nhằm đảm bảo an toàn;
14 công trình đã được bố chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy quả công tác quản lý khai
CHỦ TRƯƠNG - CHÍNH SÁCH
3/2022 phí để sửa chữa, nhanh tiến độ thi công thác các công trình thủy
tríSố kinh
- Quyết định về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn tạm thời
Ban biêncấp,
tập: trong đó: 10 hồ các công trình đang sửa lợi; Tiếp tục nghiên cứu, áp
nâng
về cấp, quản lý mã số vùng trồng
ĐINH THỊ THU, PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Trưởng Ban
vào lãnh đạo,các
chứa
môviệc
hình
tổrừng
chức
LÝ VĂNthuộc
ĐẠO, PGĐDự
Trungán
tâm sửa
Khuyếnchữa
nông, Phó chữa,
trưởng Bannâng cấp để đưa
- Nghị quyết vềdụng
chỉ đạo
cải tạo
sản xuất
PHÙNG
THỊ
KIM
KHÁNH,
PTP
Thủy
sản
&
KTTH,
Thành
viên
là rừng
nhiên không
có lý
khảtốt
năng
tự phục
hồi để
phát
sử dụng; Tổ chức
lập,tựphê
vàHOÀNG
nâng
cao
an
toàn
đập
quản
hơn,
hiện
đại
vàtriển
ĐỨC PHONG, CV Phòng Kế hoạch - Tài chính, Thành viên
kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2030
duyệt
(WB8)
tỉnh
ĐẶNG QUỐC
TUẤN,Lạng
CV Chi cụcSơn,
Phát triểnsử
nông thôn,
Thànhvà
viênthực hiện phương áp dụng các tiến bộ khoa
- UBND tỉnh Ban hành quy định về Bộ tiêu chí xã NTM, Bộ
tai cho học
dụng
vốn
vay Ngân hàng án ứng phó thiên
Thư ký Ban
biên tập:
tiêu chí xã NTM nâng
caokỹ
và thuật.
Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai
NGUYỄN
DUY
HÀ,
Trưởng
phòng
Tuyên
truyền
Đào
tạo,
hạ du
đập
thế giới (WB), tổng kinh công trình, vùng đoạn
2022
- 2025 tỉnh Lạng Sơn
Từng bước hiện đại hóa
Trung tâm khuyến nông
phí 196,83 tỷ đồng. Hiện trong quá trình thiTIÊUcông
ĐIỂM - SỰ KIỆN
công tác quản lý, vận hành,
Trình bày:
theo
quy
định.
nay,
Chi
cục
Thủy
lợi
đang
- Tuần lễ quảng bá quả na và nông đặc sản tỉnh Lạng Sơn
ĐỨC NỘI
khai
thác
năm 2022 tại Thành
phố Hà
Nội các công trình
đề xuất UBND tỉnh xem xét,
Về nhiệm vụ dài hạn,
Chi thủy
lợi. tiêu
Đầubiểutưcủaứng
- Vinh danh các
sản phẩm
Lạngdụng
Sơn
bố trí kinh phí để sửa chữa, cục Thủy lợi đã tham
mưu
hệ
thống
trang
thiết
bịnhất
Hội thi kiểm lâm địa bàn giỏi tỉnh Lạng Sơn lần thứ
nâng cấp các công trình có Sở Nông nghiệpnămvà-2022
PTNT công nghệ hỗ trợ nâng cao
nguy cơ mất an toàn và hạn trình UBND tỉnh ban
hành
NÔNG
THÔN MỚI
năng lực vận hành ứng phó
chế tích nước đối với 18 Quyết định số 1922/QĐ- Chi Lăng lan
toả mưa,
“Ngày Chủ
với
lũ nhật
đảmđỏ xây
bảodựng
annông
hồ chứa chưa được bố trí UBND ngày 02/10/2020
thôn mới”
toàn đập, hồ chứa như: lắp
nguồn vốn sửa chữa. Trước phê duyệt Đề án Nâng
- Bìnhcao
Gia với phong trào "Cán bộ, đảng viên, công chức,
thiếtvũ bị
quan
trắcthứ
công
chức, chiến sĩđặt
lực lượng
trang
dành ngày
Bảy đi cơ
mắt bố trí sửa chữa, nâng năng lực quản lý,viên
bảo
sởđảm
xây dựng
nông thôn
mới
năm
2022"
trình, hệ thống giám sát
cấp 6 công trình, gồm: an toàn và hiệu quả các
- Kết quả đạt vận
được và
những khó
khăn,bị
thách
thức trong
hành,
thiết
thông
Khuổi Sần, Khuổi Ngần, công trình thủy lợi
xây trên
dựng nông
thôn
mới
ở
các
xã
biên
giới
địa tin, cảnh báo an toàn cho
Tềnh Chè (Cao Lộc), Phai bàn tỉnh Lạng Sơn giai
OCOP
đoạn đập và vùng hạ du…
Gian(Văn
hàng “ẨmLãng),
thực Xứ Lạng”
Phiên chợ nông sản, đặc
Cháu
RọtạiThín
- Hộithời
thảo kết nối tiêu thụ sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý
- 2030. Trong
sản vùng miền; Tuần lễ quảng bá Na, nông đặc 2021
sản tỉnh Lạng
“Hồng
không
hạt Bảo Tăng
Lâm” của
huyện Cao
Lộc tác tập
cường
công
(Bình
Gia),
Slam
Kha
I+IIthực gian
Sơn năm 2022
và Hội
chợ kết nối
nông sản
phẩm an toàn
tới, các cấp ngành, địa
cung ứng cho các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
SẢN XUẤT - THỊ
TRƯỜNG
(Hữu Lũng).
huấn,
bồi dưỡng nâng cao
phương
Ảnh:
Kim Khánh trong tỉnh cần tập
- Sở Nông nghiệp
và
PTNT
tăngnhận
cường công
tác bình
năng lực,
thức
chotuyển
để nhận
thựccây đầu
Thời gian tới, Chi cục trung nguồn lựcvà công
dòng đối với cây ăn quả lâu năm
đội ngũ cán bộ, công chức
Thủy
lợi tiếp tục chỉ đạo hiện hiệu quả Đề án,
- Đẩy đặc
mạnh công tác thiết lập và giám sát vùng trồng Ớt,
Ảnh bìa 1 trên: Đồng chí Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch
nhiệm vụ quản lý Nhà
Thạch
đen hồ,
phục vụlàm
xuất khẩu
UBND
tỉnh Lạng
Sơn (thứ lý
7 từkhai
phải sang)
tại Lễ khai
mạclà
“Phiên
biệt
công tác an
toàn
các
đơn
vị quản
thác
chợ nông sản, đặc sản vùng miền; tuần lễ quảng bá Na, nông đặc
nước
vềđiểm
thủy
trọng
tâm
- Tổng kết, đánh
giá “Thí
cấplợi,
Chứng
chỉ quản
lý rừng
Cụ
công
lợivàthường
sản tỉnhtrình
Lạng Sơnthủy
năm 2022
Hội chợ kết nối đập.
nông sản
thựcthể như sau:
bền
vững
cho
nhóm
hộ
trên
địa
bàn
huyện
Đình
Lập,
tỉnh
là
cán
bộ
ở
cấp
huyện,
cấp
phẩm an toàn
cung ứng
chợ trên
địa bàn thành phố Hà
xuyên
kiểm
tra,cho các
theo
dõi
Sơn”lực
Tiếp tục bố trí Lạng
nguồn
Nội năm 2022”
xã, đội ngũ công nhân khai
hiện trạng các hồ đập, báo Ảnh:
Phong
- Đềnâng
án đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với chuỗi
đểĐứcđầu
tư sửa chữa,
trình
thủythương
lợi.hiệu
kết sản xuất,thác
tiêu thụcông
sản phẩm,
xây dựng
cáo kịp thời khi có phát cấp đảm bảo anliêntoàn
annông,
trong lĩnh vực
lâm
nghiệp
ĐỊA CHỈ:
hiện
các hư hỏng sự cố để toàn và hiệu quả công trình Chú trọng bồi dưỡng đội
TRAO ĐỔI KINH
NGHIỆM
• Trụ sở: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn
ngũ
cán bộ quản lý thủy
xây
dựng phương án khắc thủyĐồng,
(Số 118, đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng
lợi, ưu tiên tập- Hội
trung
đàm trựcnông
tuyến với
ChínhTổ
phủchức
nhân dân
huyện
ở các
thủy
lợiLong
thành phốtheo
Lạng Sơn).dõi thường
phục;
Châu,
Quảng
Tây, Trung Quốc trao đổi học tập kinh nghiệm kỹ
đầu
tư
sửa
chữa,
nâng
cấp
• Bộ phận thường trực: Phòng Tuyên truyền - Đào tạo,
cơcasở./.
thuật trồng cây Mắc
xuyên
tình hình thời tiết các98A,công
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn (số
Ngô trình đã hư hỏng
Quyền,
phường
Đông Kinh,
thành phốán
Lạng Sơn).
để
đưa
ra các
phương
Hội thảo Dự án Hợp phần 3 cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị
Nông Văn Thiên
nặng và có nguynông
cơ -mất
an
• ĐT: 02503 878 364
nghiệp thuộc Dự án BIIG1 - Tiểu Dự án tỉnh Lạng Sơn
tích nước cho hồ đập hợp toàn cao khi có mưa,
(Chi cục Thủy lợi)
lũ.
SỐ

3 2022

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LẠNG SƠN

- Công tác quản lý an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
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Đồng chí Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tích UBND tỉnh (đứng giữa) kiểm tra tình hình sản xuất kinh
doanh tại Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư xuất nhập khẩu Đức Quý tại xã Kim Đồng, huyện Tràng Định.
Ảnh: Đức Phong

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng cây Hồi ghép theo hướng hữu cơ tại xã Bình
Phúc, huyện Văn Quan.
Ảnh: Duy Hà
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Đồng chí Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cùng lãnh đạo các Sở, ngành chức năng
kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại Hợp tác xã nông sản Hữu Lũng.
Ảnh: Đặng Quốc Tuấn

Hội thi Kiểm lâm địa bàn giỏi tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2022

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

Ảnh: Lý Hoàng Yến

Giấy phép xuất bản số 09/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn cấp
ngày 29 tháng 9 năm 2022. 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 III/2022.

