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xuất tập trung và nâng cao chất 

lượng sản phẩm nông nghiệp 

trên địa bàn địa bàn huyện. 

      Hữu lũng, ngày     tháng 04 năm 2022 

 

   

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 631/SNN-TTBVTV ngày 14/4/2022 của Sở Nông 

nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục xây dựng vùng sản xuất tập 

trung và nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Trong những năm qua, vùng sản xuất tập trung các sản phẩm nông nghiệp 

trên địa bàn huyện được các cấp, ban ngành quan tâm, chú trọng. Qua đó, đã dần 

hình thành các vùng sản xuất tập trung như: Vùng sản xuất Na tại các xã Cai 

Kinh, Hòa Lạc, Yên Vượng, Yên Sơn, Yên Thịnh, Nhật Tiến, Đồng Tân, Minh 

Tiến, ...với diện tích khoảng 1.650 ha; Bưởi tại các xã Nhật Tiến, Yên Vượng, 

Đồng Tiến, Cai Kinh, Tân Thành, ...với diện tích khoảng 630 ha; Táo đại tại các 

xã Hòa Lạc, Cai Kinh, Nhật Tiến, Đồng Tân, Hồ Sơn, Tân Thành, ...với diện 

tích khoảng 110 ha; Dứa tại các xã Minh Sơn, Nhật tiến, Minh Hòa, Hòa Thắng, 

Vân Nham với diện tích khoảng 100 ha,… đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần 

phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hoá, nâng cao đời sống cho bà con nông 

dân. Tuy nhiên, việc phát triển vùng sản xuất tập trung vẫn còn gặp phải những 

khó khăn, hạn chế như: Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự 

nhiên, thời tiết nên yếu tố rủi ro lớn; chi phí đầu tư cho sản xuất ngày càng tăng 

trong khi đầu ra của sản phẩm nông nghiệp không ổn định, tình trạng được mùa 

mất giá vẫn xảy ra; một số sản phẩm chủ lực có giá trị cao chưa xây dựng được 

chuỗi giá trị nông sản khép kín, những điều này dẫn đến tâm lý e ngại đầu tư cho 

người nông dân.  

Để tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng và phát triển vùng sản xuất tập 

trung các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng chuyên canh, gắn 

kết chặt chẽ sản xuất với công nghiệp bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ, 

đạt năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế cao. UBND huyện yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về xây dựng vùng sản xuất 

tập trung gắn với phát triển chuỗi giá trị nhằm nâng cao nhận thức, tạo động lực 

để người dân thực hiện theo định hướng chung của tỉnh và thực hiện có hiệu quả 
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các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh như: Luật Trồng trọt năm 2018; 

Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của 

Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; 

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích 

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

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chính sách 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; Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách 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,... 

 2. Tập trung phát triển vùng nguyên liệu đối với các sản phẩm chủ lực, 

sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương với quy mô và diện tích lớn gắn 

với thực hiện truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng khoa 

học công nghệ; đẩy mạnh sản xuất áp dụng theo các tiêu chuẩn (VietGAP, hữu 

cơ,…) trong sản xuất để tạo ra sản phẩm hàng hóa có năng suất, chất lượng cao 

đáp ứng yêu cầu của thị trường. Quan tâm cấp mới, quản lý, kiểm tra, giám sát 

mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc nông sản xuất 

khẩu. Quản lý, khai thác, phát triển các nhãn hiệu nông sản đã được xây dựng và 

bảo hộ. 

3. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và định hướng phát triển vùng sản 

xuất hàng hóa; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, dịch vụ kỹ thuật phục vụ sản 

xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao, ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất; đẩy mạnh đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn, thông qua các khóa đào tạo cung cấp cho nông dân kiến 

thức, kỹ năng để thực hành sản xuất nông nghiệp hiện đại, giúp người nông dân 

thay đổi kỹ năng sản xuất, hình thành tư duy thị trường, năng lực tiếp nhận và 

ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất.  

4. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; xây dựng 

vùng nguyên liệu, thực hiện liên kết đồng bộ các khâu từ sản xuất đến chế biến, 

tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, phát triển công 

nghiệp chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, tạo thương hiệu 

phát triển bền vững. Gắn kết sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

nông nghiệp hữu cơ với phát triển du lịch sinh thái để vừa đáp ứng nhu cầu văn 

hóa tinh thần, vừa quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. 

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tập huấn về 

tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, chế biến các sản phẩm 

nông nghiệp để nâng cao trình độ, kỹ năng sản xuất tiên tiến cho người nông dân 

và các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm. Hướng dẫn nông dân phân tích, xác 

định tiềm năng sản xuất nông sản hàng hóa của địa phương; áp dụng các quy 
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trình canh tác, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, các biện pháp quản lý 

sinh vật gây hại cây trồng,...góp phần phát triển và nâng cao chất lượng vùng 

sản xuất hàng hóa tập trung. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện tốt các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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