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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh 

 tại cuộc làm việc với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 

 

Ngày 23/6/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND 

tỉnh chủ trì làm việc với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về công tác đầu tư, 

thu mua thuốc lá nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc làm 

việc có lãnh đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Công ty Cổ phần Ngân Sơn, 

đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công 

Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Cục Quản 

lý thị trường, Văn phòng UBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân tỉnh, 

đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Chi Lăng, Bắc Sơn, Hữu Lũng. 

Sau khi nghe đại diện Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam báo cáo về tình 

hình đầu tư, thu mua thuốc lá nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ý kiến 

phát biểu của các thành phần tham dự cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 

Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh kết luận như sau: 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn Tổng công ty Thuốc lá Việt 

Nam, trực tiếp là Công ty cổ phần Ngân Sơn trong những năm qua đã đồng 

hành, đầu tư, hỗ trợ Nhân dân phát triển cây thuốc lá mang lại hiệu quả kinh tế, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Lạng Sơn khẳng định tiếp tục 

xác định cây thuốc lá là cây trồng thế mạnh của địa phương, cần quan tâm chỉ 

đạo phát triển khôi phục diện tích canh tác, nâng cao sản lượng, chất lượng sản 

phẩm, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý đầu tư, quản lý thị 

trường tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp 

đầu tư phát triển cây thuốc lá trên địa bàn tỉnh. 

1. Để đạt mục đích đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 

sau: 

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

- Xác định cụ thể vùng trồng thuốc lá trên địa bàn tỉnh; tăng cường hướng 

dẫn, khuyến cáo người nông dân lựa chọn giống tốt, ứng dụng khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn 

yêu cầu; giám sát chặt chẽ việc tiêu thụ thuốc lá lá theo hợp đồng liên kết giữa 

các doanh nghiệp với các hộ nông dân; 

- Chủ trì, phối hợp Công ty cổ phần Ngân Sơn và UBND các huyện, thành 

phố có chuyên đề tổng kết, đánh giá hiệu quả việc trồng và phát triển cây thuốc 

lá trên địa bàn, qua đó xây dựng kế hoạch, định hướng chỉ đạo phát triển cây 

thuốc lá trong thời gian tới. 
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b) Sở Công Thương: quản lý chặt chẽ việc cấp chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh cho các doanh nghiệp đầu tư cây thuốc lá, tăng cường công tác hậu 

kiểm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không chấp hành các quy định 

pháp luật liên quan. 

c) Cục Quản lý thị trường: tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kinh 

doanh thuốc lá nguyên liệu trên địa bàn. Vào thời điểm thích hợp hằng năm tổ 

chức chiến dịch kiểm tra chuyên đề việc kinh doanh, mua, bán mặt hàng thuốc 

lá nguyên liệu; định kỳ hằng tháng trong thời gian cao điểm mùa vụ thu mua 

thuốc lábáo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình kiểm tra, kiểm soát việc kinh 

doanh, tiêu thụ thuốc lá nguyên liệu trên địa bàn các huyện trọng điểm trồng cây 

thuốc lá. 

d) UBND các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo phát triển cây thuốc lá trên địa bàn theo định hướng, quy hoạch, 

mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã đề ra; phối hợp Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh cây thuốc 

lá tăng cường đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tập trung xây dựng, phát 

triển các hợp tác xã, tổ hợp tác chuyên về sản xuất, kinh doanh thuốc lá nguyên 

liệu làm cơ sở, đầu mối liên kết, bao tiêu sản phẩm trên địa bàn; 

- Giao UBND các huyện, thành phố trực tiếp ký kết hợp đồng với Công ty 

cổ phần Ngân Sơn để đầu tư phát triển cây thuốc lá trên địa bàn. 

2. Đề nghị Công ty cổ phần Ngân Sơn, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: 

- Tiếp tục đầu tư phát triển cây thuốc lá theo chiều sâu, đẩy mạnh ứng 

dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 

quả đầu tư. Thực hiện nghiêm túc các hợp đồng đã ký kết với người dân, tổ hợp 

tác, hợp tác xã, điều hành linh hoạt giá thu mua theo cơ chế thị trường; 

- Công ty nghiên cứu thêm cách thức đầu tư bài bản hơn, thay đổi cách 

thức đầu tư từ liên kết hộ dân chuyển sang đầu tư trực tiếp thông qua hợp tác xã 

hoặc thuê lại đất của người dân để tổ chức sản xuất, làm chủ vùng nguyên liệu; 

- Đề nghị quan tâm công tác bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường mối quan 

hệ với chính quyền địa phương, bà con Nhân dân vùng sản xuất thuốc lá. Chủ 

động phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, thông tin kịp thời với các cơ quan chức 

năng của tỉnh xử lý những vấn đề phát sinh, các trường hợp vi phạm pháp luật 

trong quá trình sản xuất, kinh doanh thuốc lá lá trên địa bàn tỉnh./.  
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 các Phòng: TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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