
UBND TỈNH LẠNG SƠN  
VĂN PHÒNG 

 

Số:  4199/VP-KTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Lạng Sơn, ngày  22 tháng 10 năm 2018 
ơ 

V/v phát triển cây Quế trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn 

 
 

         Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

Xem xét Báo cáo số 328/BC-SNN ngày 10/10/2018 của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về kết quả tham quan học tập mô hình trồng Quế tại tỉnh 
Yên Bái, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. Sở chủ động phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện có liên quan 
triển khai các giải pháp tiếp tục phát triển diện tích, sản lượng Quế trên cơ sở phù 
hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng địa phương nhằm bảo đảm chất lượng sản 
phẩm; đồng thời tích cực vận động, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư, đẩy 
mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến để đa dạng hóa sản 
phẩm, gia tăng giá trị các sản phẩm từ Quế và xác định thị trường tiêu thụ ổn định 
sản phẩm. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và các cơ quan có liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&CN, KH&ĐT, CT, TM&MT; 
- UBND các huyện: Tràng Định, Bình Gia,  
  Bắc Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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