
   

Kính gửi:   

 - Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Chi Lăng 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu Nông 

lâm sản Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Lạng Sơn về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung 

gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong 

lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2030; Kế hoạch số 37-KH/HU ngày 

14/4/2021 của Huyện ủy Chi Lăng về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 

25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn; Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn, về chính sách đặc thù 

khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; Nghị 

quyết số 15/2021/NQ-HĐND, ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND, ngày 

10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về chính sách đặc thù khuyến 

khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết 

số 49-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về chuyển 

đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng năm 2030; 

Xét đề nghị của Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu Nông lâm sản 

Lạng Sơn tại Văn bản số 2803/2022/CVND ngày 28/3/2022 về việc xin ý kiến 

chủ trương liên doanh, liên kết sản phẩm Hồi hữu cơ. UBND huyện Chi Lăng có 

ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu Nông lâm sản Lạng 

Sơn (địa chỉ: Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) liên 

doanh, liên kết, đầu tư, khai thác, chế biến và bao tiêu sản phẩm Hồi hữu cơ trên 

địa bàn huyện Chi Lăng, có tổng diện tích là 324,8 ha. 

2. Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu Nông lâm sản Lạng Sơn chủ 

động phối hợp với UBND các xã, các hộ trồng Hồi hữu cơ trên địa bàn huyện Chi 

Lăng, khảo sát địa điểm, diện tích, xây dựng mô hình hồi mẫu khi được đồng ý 

của các hộ dân và chính quyền địa phương. 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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V/v đồng ý chủ trương liên 

doanh, đầu tư, quảng bá, bao 

tiêu sản phẩm hoa. 
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3. UBND các xã trồng Hồi hữu cơ trên địa bàn huyện Chi Lăng tuyên 

truyền vận động bà con nhân dân, tích cực, chủ động tham gia mô hình liên 

doanh, liên kết để nâng cao năng suất, quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị cây 

Hồi trên địa bàn huyện Chi Lăng.  

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện Chi Lăng phối hợp với UBND các xã giám sát quá trình triển khai 

thực hiện theo đúng quy định. 

UBND huyện đề nghị UBND các xã; Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu 

Nông lâm sản Lạng Sơn; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp thực hiện theo các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:                       
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

   

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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