
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-KT&HT 

V/v tăng cường giám sát 

hoạt động đầu tư trồng cây 

thuốc lá trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng, ngày       tháng 01 năm 2022 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 19/SCT-QLCN ngày 06/01/2022 của Sở Công 

thương tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường giám sát hoạt động đầu tư trồng cây 

thuốc lá trên địa bàn huyện. Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt 

động đầu tư trồng cây thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn huyện, 

UBND huyện Hữu Lũng đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Tăng cường kiểm tra, giám sát nắm bắt hoạt động đầu tư trồng cây thuốc 

lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá của thương nhân trên địa bàn; Yêu cầu thương 

nhân có hoạt động đầu tư trồng cây thuốc lá trên địa bàn hằng năm phải thực hiện 

nghiêm việc đăng ký diện tích trồng cây thuốc lá và dự kiến sản lượng nguyên liệu 

thuốc lá theo quy định tại khoản 6 Điều 15 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; Thực hiện xác nhận cho 

thương nhân bảng kê danh sách người trồng cây thuốc lá, địa điểm, diện tích đảm 

bảo không chồng lấn vùng đầu tư giữa các thương nhân trên địa bàn. 

2. Riêng vụ Đông Xuân năm 2021-2022: Thực hiện tổng hợp số liệu các 

thương nhân đầu tư trồng cây thuốc lá đã đăng ký diện tích trồng cây thuốc lá và 

dự kiến sản lượng nguyên liệu thuốc lá đính kèm bản sao bản Đăng ký; số liệu 

Bảng kê danh sách người trồng cây thuốc lá, địa điểm, diện tích và đính kèm bản 

sao Bảng kê. Kết quả triển khai, đề nghị UBND các xã, thị trấn tổng hợp gửi về 

UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) trước ngày 15/02/2022 để 

tổng hợp báo cáo sở Công thương theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng đề nghị UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT(KT) UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- Lưu VT, KT&HT.                                   

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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