
  

    UỶ BAN NHÂN DÂN 

     HUYỆN QUAN SƠN 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND - NN&PTNT                          
V/v tập trung chỉ đạo phát triển cây 

gai xanh năm 2022 trên địa bàn 

huyện. 

                 Quan Sơn, ngày       tháng 01 năm 2022 

  

                           Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                                                

 Thực hiện Công văn số 6181/ SNN&PTNT-TT&BVTV ngày 31/12/2021 

của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc tập trung chỉ đạo phát triển cây 

gai xanh năm 2022. 

Để sản xuất cây gai xanh năm 2022 đạt các mục tiêu về diện tích, sản lượng 

và hiệu quả cao. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện 

tốt các nội dung sau: 

1. Khẩn trương rà soát địa điểm, diện tích đăng ký trồng và phát triển cây 

gai xanh nguyên liệu năm 2022. Tập trung tuyên truyền cho nhân dân hiệu quả, lợi 

ích của việc phát triển cây gai xanh nguyên liệu; chủ động đấu mối, phối hợp với 

các công ty Nông nghiệp An Phước và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch 

tập huấn kỹ thuật, kế hoạch trồng mới để cung cấp giống, vật tư, máy móc sẵn sàng 

trồng gai xanh nguyên liệu khi có thời vụ và điều kiện thời tiết phù hợp, trong đó 

ưu tiên mở rộng tối đa diện tích trong vụ Xuân năm 2022.  

2. Chỉ đạo, tổ chức thành lập các Hợp tác xã, tổ nhóm hộ gia đình trồng và 

sơ chế cây gai xanh nguyên liệu, ký hợp đồng nguyên tắc sản xuất nguyên liệu với 

Công ty CP Nông nghiệp An Phước; đồng thời chủ trì làm đầu mối thực hiện các 

dịch vụ cung cấp vật tư, nguyên liệu, thực hiện việc đôn đốc, giám sát phát triển 

cây gai xanh nguyên liệu trong phạm vi quản lý.  

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển cây 

gai xanh nguyên liệu theo Nghị quyết số 385/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 và 

Nghị quyết số 116/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

cũng như các cơ chế chính sách của địa phương và công ty đã ban hành để tạo 

động lực và nguồn kinh phí hỗ trợ Nhân dân đẩy nhanh việc mở rộng vùng nguyên 

liệu trên địa bàn huyện.  

4. Tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng 

thời cập nhật tiến độ sản xuất thường xuyên, báo cáo về UBND huyện (qua phòng 

Nông nghiệp và PTNT) để phối hợp giải quyết và báo cáo TT. UBND huyện theo 

quy định. 

 



  

Đề nghị UBND các xã thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan quan tâm 

triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./. 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên; 

- TTr. UBND huyện  (Chỉ đạo); 

- Lưu VT, NN. 

              KT. CHỦ TỊCH 

               PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

            Trương Trọng Tuấn 
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