
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:646 /UBND-NN 
V/v phổ biến quy trình canh tác sắn, 

quy trình sản xuất giống sắn sạch 

bệnh khảm lá và quy trình tự sản 

xuất giống sắn sạch bệnh khảm lá 

. 

       Đình Lập, ngày 20 tháng 6 năm 2019 

    

Kính gửi: 
   

- Phòng Nông nghiệp và PTNT;  

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 794/SNN-TSKTTH ngày 17/6/2019 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc phổ biến quy trình canh tác sắn, quy 

trình sản xuất giống sắn sạch bệnh khảm lá và quy trình tự sản xuất giống sắn 

sạch bệnh khảm lá. 

UBND huyện gửi các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn quy 

trình canh tác sắn, quy trình sản xuất giống sắn sạch bệnh khảm lá và quy trình 

tự sản xuất giống sắn sạch bệnh khảm lá. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện 

tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và người nông dân sản xuất sắn 

trên địa bàn áp dụng quy trình để khống chế tốt bệnh khảm lá trên cây sắn.  

(Gửi kèm theo Công văn 622/TT-CTT  ngày 29/5/2019 của Cục Trồng trọt 

về việc ban hành quy trình canh tác sắn, quy trình sản xuất giống sắn sạch bệnh 

khảm lá và quy trình tự sản xuất giống sắn sạch bênh khảm lá) 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về UBND huyện 

(qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) để có biện pháp phối hợp xử lý kịp thời./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên(eOffice); 

- CT, PCT UBND huyện(eOffice); 

- UBMTTQ  huyện; 

- Đoàn thanh niên; 

- Hội phụ nữ; 

- Hội Nông dân; 

- Phòng NN và PTNT(eOffice); 

- Trung tâm DVNN(eOffice); 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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