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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

Số: 1211/UBND-NN Hương Khê, ngày 01 tháng 7 năm 2019 

V/v góp ý dự thảo Chương trình 

khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2020-2022 

. 

 

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

     

Ngày 26/6/2019, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành Văn 

bản số 1173/SNN-KHTC về việc góp ý dự thảo Chương trình khuyến nông tỉnh 

Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2022. Sau khi nghiên cứu, UBND huyện Hương Khê cơ 

bản đồng tình các nội dung dự thảo, đồng thời đề nghị một số nội dung như sau:  

 1. Đề nghị đưa vào nội dung nghiên cứu để lưu giữ, bảo tồn và phục tráng  

số giống lúa bản địa có chất lượng gạo ngon, như: Giống lúa Cu, giống lúa Bát 

tại huyện Hương Khê.  

 2.Trong kế hoạch về phần đào tạo, tập huấn: Đề nghị có chương trình đào 

tạo chuyên đề, chuyên sâu, bài bản về kiến thức chuyên môn Bảo vệ thực vật; 

kiến thức, kỹ năng thị trường cho đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở theo từng 

lớp ngắn hạn, dài hạn. 

 3. Tổ chức mở chương trình đào tạo, tập huấn về kiểm định giống cây 

công nghiệp, cây ăn quả lâu năm theo quy định tại Thông tư 18/2012/TT-

BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp&PTNT về Quy định về quản 

lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. 

 4. Hàng năm, tổ chức cho đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở đi tham 

quan, học tập kinh nghiệm về các mô hình điển hình, cách làm hay trong sản 

xuất nông nghiệp. 

 5. Về tổ chức thực hiện: Đối với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, khi triển 

khai xây dựng các mô hình trên địa bàn các địa phương, có phối hợp trao đổi, 

làm việc với UBND huyện và các phòng, đơn vị chuyên môn liên quan (Phòng 

Nông nghiệp&PTNT, Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCT,VN) nắm biết trước 

khi thực hiện.     

 UBND huyện Hương Khê báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn biết, tổng hợp ./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu:VT,NN. 
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