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THÔNG BÁO 

Kết luận của Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại cuộc họp chỉ đạo công tác quản lý thu mua, tiêu thụ sản phẩm 

 thuốc lá trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2022 

 

Thực hiện kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuốc lá vụ Đông- 

Xuân năm 2021-2022, ngày 6/5/2022, UBND huyện Chi Lăng đã tổ chức cuộc 

họp triển khai công tác quản lý thu mua, tiêu thụ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn 

huyện năm 2022. Thành phần tham gia dự họp gồm: Lãnh đạo UBND huyện; 

Đại diện lãnh đạo Công an huyện, Chi cục Thuế Khu vực 1, Đội Quản lý thị 

trường số 4; Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn: Phòng Nông nghiệp và 

PTNT; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Đại diện lãnh đạo UBND 

và Trưởng Công an các xã: Y Tịch, Vạn Linh, Hòa Bình, Bằng Mạc, Bằng Hữu, 

Gia Lộc, Thượng Cường; Đại diện các doanh nghiệp đầu tư trồng, thu mua 

nguyên liệu thuốc lá: Công ty Cổ phần thuốc lá Ngân Sơn, Công ty TNHH MTV 

Thương mại và XNK Việt Trung, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Tâm Thịnh, 

Doanh nghiệp tư nhân thương mại Quốc Cường. Sau khi nghe báo cáo, các ý 

kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần tham dự cuộc họp, đồng chí Phùng 

Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:  

1. UBND huyện đề nghị các doanh nghiệp phải có kế hoạch đầu tư hỗ trợ 

nhân dân xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ khoa học để nâng cao năng xuất, 

chất lượng cây thuốc lá và nhân rộng trên địa bàn được đầu tư, đảm bảo được 

thu nhập cao và ổn định cho người nhân tham gia trồng cây thuốc lá. 

2. Giao cho Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với UBND 

các xã vùng nguyên liệu thuốc lá mở lớp tập huấn cho nhân dân về kiến thức 

canh tác, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng nguyên liệu 

cây thuốc lá, đảm bảo có hiệu quả kinh tế, ổn định vùng nguyên liệu thuốc lá. 

3. Việc đầu tư kinh doanh, thu mua, tiêu thụ nguyên liệu sản phẩm cây 

thuốc lá được thực hiện trên quan điểm bình đẳng, đúng pháp luật, tuân thủ quy 

định phân vùng đầu tư tại các thôn cho từng doanh nghiệp theo giấy phép đầu 

tư. Việc trùng lấn đầu tư và thu mua cây thuốc lá giữa Công ty Cổ phần thuốc lá 

Ngân Sơn và Doanh nghiệp tư nhân thương mại Quốc Cường đã đầu tư cho 30 

hộ dân tại các thôn Nà Lai, Nà Tẻng, Đông Thành của xã Vạn Linh. UBND 

huyện đề nghị các doanh nghiệp chủ động thỏa thuận với nhau nhường lại vùng 



2 

 

diện tích và 30 hộ dân trên nhằm ổn định đầu tư, thu mua trong năm 2022 và các 

năm tiếp theo. 

4. Ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp về tuyên truyền cho nhân dân 

bán sản phẩm nguyên liệu thuốc lá theo 3 đợt từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2022 

là phù hợp với tình hình thực tế. Yêu cầu UBND các xã phối hợp cùng các 

doanh nghiệp thực hiện tuyên truyền đầy đủ đến người dân được biết và thực 

hiện; Quản lý, kiểm soát tốt các đối tượng thu mua thuốc lá trên địa bàn không 

để xảy ra việc thu mua trồng lấn, tư thương không đăng ký tham gia thu mua 

trên địa bàn. 

5. Việc kinh doanh thu mua sản phẩm nguyên liệu thuốc lá phải đảm bảo 

trật tự,   các Doanh nghiệp thực hiện thông tin, báo cáo thường xuyên cho chính 

quyền cấp xã, huyện nắm tình hình kinh doanh thu mua thuốc lá, hạn chế việc tư 

thương tự do thu mua, đầu cơ làm thiệt hại cho dân. Cụ thể như sau: 

- Các doanh nghiệp phải báo cáo UBND xã, Công an xã về danh sách, địa 

chỉ người được ủy nhiệm, ủy quyền thu mua thuốc lá, các cán bộ, nhân viên của 

công ty trực tiếp thu mua thuốc lá. Tổ chức gặp mặt để lãnh đạo xã, công an xã 

biết nhằm phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong thu mua thuốc lá. 

- Đối với nhân viên, người ủy quyền thực hiện thu mua thuốc lá phải có 

thẻ nhân viên do công ty cấp. Các xe thu mu thuốc lá phải gắn biển thể hiện 

logo, biểu tượng và tên công ty thu mua thuốc lá. 

- Các doanh nghiệp, điểm ủy quyền thu mua phải có nhật ký thu mua thể 

hiện các thông tin về địa bàn thu mua, số lượng thu mua, số hộ thu mua theo 

từng ngày. 

- Thường xuyên báo cáo cho lực lượng chức năng về tình hình ANTT, 

việc gây áp lực, đe dọa, phá hoại, trộm cắp… để chỉ đạo xử lý kịp thời. 

6. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện 

- Phối hợp với các doanh nghiệp, UBND các xã rà soát danh sách các hộ 

dân đã ký hợp đồng đầu tư, thu mua với doanh nghiệp. Các đối tượng không 

thực hiện ký hợp đồng phải có biện pháp tuyên truyền cho hộ dân biết và thực 

hiện ký hợp đồng đầu tư hoặc bao tiêu sản phẩm, để nhân dân hiểu và tuân thủ 

về pháp luật trong quản lý trồng cây thuốc lá. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn Đoàn kiểm tra liên 

ngành về kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh nguyên 

liệu thuốc lá trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2022. 

7. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Công an huyện, Đội 

quản lý thị trường số 4 theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp tham gia đoàn kiểm 
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tra liên ngành thực hiện kiểm tra đột xuất và xử lý những vi phạm pháp luật xảy 

ra liên quan đến kinh doanh thu mua và tiêu thụ sản phẩm nguyên liệu thuốc lá. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- UBND thị trấn Đồng Mỏ; 

- Công ty CP May - Diêm Sài Gòn; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TTPTQĐ (HHĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Nghiêm Xuân Thành 
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