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Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn  số 1523/SNN-KL ngày 

04/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chuẩn bị các nội dung hội đàm 

trao đổi học tập kinh nghiệm kỹ thuật trồng cây Mắc ca, mở rộng thị trường, liên 

kết tiêu thụ gắn với công nghệ chế biến, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm Mắc ca. 

Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất nội dung hội đàm 

trao đổi học tập kinh nghiệm kỹ thuật trồng cây Mắc ca với Chính phủ nhân dân 

huyện Long Châu, Trung Quốc như sau:  

- Các biện pháp kỹ thuật về nâng cao chất lượng,  hiệu quả nhân giống 

Mắc ca.  

- Những loại giống Mắc ca cho năng suất và chất lượng tốt trong điều kiện 

lập địa tương đồng với điều kiện của tỉnh Lạng Sơn. 

- Các biện pháp kỹ thuật thâm canh Mắc ca cho năng suất và chất lượng 

cao (trồng, chăm sóc, khai thác, phòng trừ sâu bệnh đối với cây Mắc ca) 

- Các biện pháp kỹ thuật về thu hoạch, bảo quản và chế biến các sản phẩm 

Mắc ca phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tổng hợp./. 

 

 

     Nơi nhận 
   - Như trên; 

   - Lãnh đạo Sở;  

   - Lưu: VT, QLKH. 
 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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