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V/v thực hiện các giải pháp 

nhằm nâng cao giá trị sản 

phẩm hoa Hồi xứ Lạng 

 

 

 
 

 

 

 

     Kính gửi:   

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  

  Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND các huyện, thành phố.   

 

Hồi là một trong những cây lâm nghiệp trọng điểm và thuộc danh mục 

sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn, đem lại giá trị kinh tế, góp phần 

cải thiện đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh; tuy nhiên thời gian qua hoa 

Hồi và các sản phẩm từ Hồi của tỉnh của tỉnh có giá trị và chất lượng chưa cao, 

khó khăn trong phát triển thị trường tiêu thụ. Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm 

hoa Hồi xứ Lạng, triển khai quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu gắn với 

chế biến, đảm bảo chất lượng cao, xúc tiến quảng bá thương hiệu, hướng tới 

xuất khẩu sang các thị trường lớn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá chính 

xác các điều kiện thực tiễn và khả năng đáp ứng của hoa Hồi xứ Lạng với các 

yêu cầu về sản phẩm nằm trong Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc 

gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 

37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung hoa Hồi vào Danh mục sản phẩm 

nông nghiệp chủ lực Quốc gia nhằm tăng giá trị thương mại cho hoa Hồi xứ 

Lạng và các sản phẩm liên quan tới Hồi. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu, xem xét việc 

đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xúc tiến, đàm phán với Trung 

Quốc ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm hoa 

Hồi; đồng thời rà soát các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu lớn sang thị 

trường Trung Quốc (nhựa thông, quả sở,…) để tham mưu UBND tỉnh báo cáo 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đàm phán với phía Trung 

Quốc hoàn thiện hành lang pháp lý làm cơ sở để các mặt hàng này xuất khẩu 

chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, 

triển khai quy hoạch vùng nguyên liệu, đề án phát triển lâm nghiệp, thúc đẩy 

phát triển chăm sóc, sản xuất Hồi theo tiêu chuẩn hữu cơ, nâng cao giá trị cây 

Hồi, hướng dẫn quy trình, kỹ thuật canh tác rừng tiên tiến, ứng dụng khoa học 

- công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hoa Hồi.  
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2. Sở Công Thương:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện 

tốt công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu hình ảnh và sản phẩm 

hoa Hồi xứ Lạng, tăng cường kết nối giữa người trồng Hồi với các thương 

nhân tiêu thụ, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm hoa Hồi của tỉnh. 

- Phối hợp với Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, các cơ quan kiểm dịch, UBND các huyện biên giới, các cơ quan liên 

quan tăng cường công tác nắm tình hình xuất khẩu hoa Hồi và các sản phẩm từ 

Hồi của tỉnh để chủ động phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc phát 

sinh theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết 

ngay những nội dung vượt thẩm quyền, cấp bách.  

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện: Hữu Lũng, Tràng Định, 

Văn Quan và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, hỗ trợ đẩy nhanh 

tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà máy chế biến Hồi đã được 

UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. 

4. UBND các huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Tràng Định, Văn 

Lãng, Cao Lộc, Chi Lăng, Lộc Bình: 

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác phát triển cây Hồi trên địa bàn, 

khuyến khích các hộ dân chuyển đổi sang mô hình hữu cơ và áp dụng khoa học  

- công nghệ tiên tiến trong việc chăm sóc, khai thác để sản phẩm Hồi đạt chất 

lượng cao, đem lại hiệu quả lâu dài. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở ngành, đơn vị liên quan 

theo dõi, đôn đốc các dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến Hồi trên địa bàn 

đảm bảo tiến độ, mục tiêu đề ra.  

- Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn theo dõi, báo cáo thông tin, số liệu về sản lượng trồng, xuất khẩu đối với 

mặt hàng Hồi và các mặt hàng địa phương xuất khẩu khác để kịp thời tổng 

hợp, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- Các Sở: KH&CN, TC, NgV;  

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Cục HQ, BCH BĐBP CA tỉnh; 

- Các cơ quan Kiểm dịch; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh; 

  các Phòng CM, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC).  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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