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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh  

tại buổi kiểm tra tình hình triển khai Dự án sản xuất rau an toàn gắn với  
tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Cao Lộc 

  
  

Ngày 13/02/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi 
kiểm tra tình hình triển khai Dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm 
trên địa bàn huyện Cao Lộc. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tài nguyên 
và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Hội Nông dân, Văn phòng Điều phối 
Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Về phía 
huyện Cao Lộc có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, đại diện các phòng chuyên 
môn, lãnh đạo các xã: Tân Liên, Gia Cát và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.  

 Sau khi kiểm tra thực tế dự án tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, Đoàn kiểm 
tra đã họp, nghe lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các xã: Gia Cát, Tân Liên báo 
cáo và ý kiến tham gia của các thành phần tham dự. Kết thúc buổi làm việc, đồng 
chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

 1. Những năm gần đây, các mặt kinh tế, đời sống xã hội không ngừng phát 
triển, nâng cao nên nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch ngày càng tăng mạnh. Người 
tiêu dùng có xu hướng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm chất lượng tốt, bảo đảm tiêu 
chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy sản xuất 
nông nghiệp sạch phát triển. Với những lợi thế về điều kiện khí hậu, thời tiết, thổ 
nhưỡng, vị trí địa lý thuận lợi: nằm trên trục đường quốc lộ 4B, gần thành phố 
Lạng Sơn, Khu du lịch Mẫu Sơn... nên các xã Tân Liên, Gia Cát đã được lựa chọn 
để triển khai Dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn 
huyện Cao Lộc; là 01 trong 03 dự án thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được 
tỉnh chỉ đạo điểm nhằm đẩy mạnh thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

 Dự án có chủ trương thực hiện từ năm 2016, trải qua thời gian triển khai 
đến nay đã đạt được kết quả khá; tính đến ngày 31/12/2018, các hạng mục xây 
dựng đã đạt khoảng 70% khối lượng công việc; đã triển khai trồng rau cải ngọt, 
cải làn, cà chua tại 11/18 modun; đã thành lập hợp tác xã, ký hợp đồng bao tiêu 
sản phẩm... Do đây là dự án có tính chất mới, vừa triển khai thực hiện vừa học 
tập, rút kinh nghiệm nên có được kết quả trên là sự cố gắng lớn. UBND tỉnh ghi 
nhận, đánh giá cao sự tích cực, nỗ lực của UBND huyện Cao Lộc, UBND các xã 
Gia Cát, Tân Liên cũng như các cơ quan có liên quan trong suốt thời gian qua, đặc 
biệt trong công tác tuyên truyền, vận động bà con nông dân cùng tham gia thực 
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hiện. 

 2. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: cơ bản nhất trí với nội 
dung huyện Cao Lộc đã xác định, báo cáo tại buổi làm việc và ý kiến tham gia 
của các thành phần dự làm việc; lưu ý đây là mô hình điểm, có sự hỗ trợ chủ yếu 
của Nhà nước từ nguồn lực đến công tác chỉ đạo thực hiện. Kết quả của dự án sẽ 
là cơ sở, động lực thúc đẩy bà con nông dân trong vùng tự chuyển đổi mô hình tổ 
chức sản xuất, hướng tới sản xuất đại trà, giảm giá thành sản phẩm. Vì vậy, dự án 
có ý nghĩa rất quan trọng đến công tác phát triển sản xuất trong khu vực. Để phát 
huy tốt ý nghĩa, hiệu quả của dự án yêu cầu huyện Cao Lộc, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, UBND các xã Tân Liên, Gia Cát và các cơ quan có liên 
quan theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

 a) Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện dự án với tinh thần quyết liệt, sâu 
sát, kiên trì từng bước, không nóng vội. Lãnh đạo huyện, xã, hợp tác xã phải nắm 
vững, quan tâm chỉ đạo kịp thời, cụ thể những vấn đề quan trọng của dự án. 
Huyện Cao Lộc chỉ đạo các nhà thầu xây dựng tích cực, khẩn trương hoàn thiện 
các hạng mục còn lại, sớm đưa toàn bộ dự án vào hoạt động. 

 b) Chú trọng công tác xây dựng bộ máy quản trị, vận hành hợp tác xã, vận 
hành dự án; tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lãnh đạo, từng bộ phận 
để có cơ sở tổ chức thực hiện; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tuân 
thủ đúng quy trình sản xuất, chú trọng thay đổi tư duy và tác phong người lao 
động. 

 c) Huyện chỉ đạo xây dựng phương án sản xuất hợp lý, khoa học, phù hợp 
với tình hình thực tế. Lựa chọn các loài cây đặc sản bản địa, có giá trị kinh tế cao, 
đồng thời nghiên cứu mở rộng sản xuất các loại cây đặc sản của địa phương khác 
nếu phù hợp và đảm bảo chất lượng để mở rộng cơ cấu sản phẩm. Làm tốt công 
tác dự báo thị trường, hướng tới tập trung sản xuất những sản phẩm thị trường có 
nhu cầu cao để nâng cao giá trị, bảo đảm đầu ra ổn định. Chú trọng hợp tác, xây 
dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ trên nguyên tắc chia sẻ lợi ích cũng như rủi 
ro nếu có; đồng thời phân định rõ chức năng của từng chủ thể trong chuỗi liên kết 
để phát huy tốt hiệu quả hoạt động. Huyện chỉ đạo hợp tác xã tập trung sản xuất, 
bảo đảm nguồn cung ứng, chất lượng sản phẩm với giá thành hợp lý, quan tâm 
giữ chữ “tín” với các đối tác. 

 d) Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết thực hiện; tự nghiên cứu nâng cao 
trình độ, đồng thời kết hợp tham khảo, học tập kinh nghiệm từ các địa phương, 
mô hình khác để hoàn thiện. 

 3. Các đề xuất, kiến nghị và nội dung có liên quan: 

 a) UBND huyện Cao Lộc và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý 
kiến các Sở, ngành chức năng đã tham gia, trả lời trực tiếp tại buổi làm việc.  

Về hỗ trợ vốn và các nội dung có liên quan được thực hiện theo quy định 
pháp luật hiện hành, trong đó đặc biệt là Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND ngày 
09/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017 – 2020. Các cơ 
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quan liên quan chủ động nghiên cứu, thực hiện theo quy định. 

 b) Đồng ý về chủ trương cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển nông 
nghiệp xanh An Gia thuê ki ốt để giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tại khu vực 
Chợ bờ sông. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Chợ 
Lạng Sơn xem xét, đề xuất cụ thể với UBND tỉnh trước ngày 15/03/2019. 

 c) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan đầu mối chủ 
trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND 
tỉnh thành lập Đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm phát triển nông nghiệp tại 
Hàn Quốc. Quy mô Đoàn từ 20-25 người, do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn làm Trưởng Đoàn, nòng cốt là các thành viên tiêu biểu của các 
Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp tại xã Tân Liên, Gia Cát huyện Cao Lộc và đại 
diện một số đơn vị khác; thời gian thực hiện trong tháng 2-3/2019.  

Đối với việc tham khảo, học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong 
nước, huyện Cao Lộc chủ động tổ chức thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: NN&PTNT, CT, KH&CN, YT, TN&MT, 
  KH&ĐT, NgV; 
- Hội Nông dân; 
- Văn phòng Điều phối XD NTM tỉnh; 
- Huyện ủy, UBND huyện Cao Lộc; 
- UBND xã: Gia Cát, Tân Liên, huyện Cao Lộc; 
- Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
 

Phùng Quang Hội 
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