
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   1918   /SNN-TTBVTV 

V/v đồng ý cho điều chỉnh quy 

trình kỹ thuật canh tác thực hiện 

mô hình CSA trên cây lạc vụ Đông 

Xuân 2019-2020  

     Quảng Trị, ngày 18 tháng 11 năm 2019 

  

 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Triệu Nguyên, huyện ĐaKrông. 

 

Ngày 28 tháng 10 năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận Công văn số 

47/UBND-NN ngày 24/10/2019 của Ủy ban nhân dân xã Triệu Nguyên về việc xin 

không thực hiện phủ bạt nilon mô hình nhân rộng CSA trên cây lạc vụ Đông Xuân 

2019-2020 thực hiện tại thôn Na Nẫm xã Triệu Nguyên. Sau khi nghiên cứu thực 

trạng địa điểm sản xuất, tình hình sản xuất thời gian qua, Sở Nông nghiệp và 

PTNT có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý để UBND xã Triệu Nguyên điều chỉnh Quy trình kỹ thuật canh tác 

không sử dụng biện pháp che phủ luống bằng nilon cho mô hình CSA sản xuất cây 

lạc tại thôn Nạ Nẫm xã Triệu Nguyên vụ Đông Xuân 2019-2020. 

Lý do: Xứ đồng Sủng (nơi thực hiện dự án) cỏ chỉ và cỏ cú mọc rất nhiều, các 

loài cỏ này sinh sản bằng thân, rễ ngầm, khó diệt trừ bằng các loại thuốc Bảo vệ 

thực vật, nên việc áp dụng giải pháp trồng lạc có che phủ nilon không hiệu quả. 

2. Các nội dung khác yêu cầu UBND xã thực hiện theo đúng quy trình kỹ 

thuật CSA trên cây lạc vụ Đông Xuân 2019-2020 đã được Sở Nông nghiệp và 

PTNT hướng dẫn.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Triệu Nguyên chỉ đạo các hộ tham gia mô hình 

triển khai thực hiện mô hình đúng theo các nội dung đã cam kết với Dự án./.   
 

 

 Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- GĐ Sở, PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền; 

- Ban quản lý Dự án WB7; 

- UBND huyện ĐaKrông; 

- Phòng NN&PTNT ĐaKrông; 

- Lưu: VT, TTBVTV. 
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