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Lạng Sơn, ngày 05  tháng 4 năm 2019 
V/v trồng và phát triển cây Mắc ca  

 

 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 

 

Thời gian gần đây có một số tổ chức đoàn thể (không phải cơ quan quản 
lý nhà nước về lĩnh vực nông, lâm nghiệp) tuyên truyền về trồng cây Mắc ca 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nội dung còn chung chung, chưa được xem xét về sự 
phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển cây Mắc ca của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. Để có thông tin chính thống khuyến cáo về việc trồng, 
phát triển cây Mắc ca trên địa bàn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, trên cơ sở chỉ 
đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và điều kiện thực tế địa phương 
ban hành văn bản khuyến cáo, hướng dẫn cụ thể việc trồng, phát triển cây Mắc ca 
trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố 
chỉ đạo, tuyên truyền đến các hộ dân; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong 
tháng 4/2019.  

       (Một số văn bản tuyên truyền liên quan được gửi kèm theo trên eOffice). 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành: KH&ĐT, TN&MT, TT&TT; 
- Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn thành niên; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng: TH, KTN, KTTH; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 

 


		2019-04-05T15:02:40+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




