
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NN Hữu Lũng, ngày       tháng 6 năm 2022 

V/v tuyên truyền đến người dân vùng 

trồng cây gai xanh AP1 chấp hành các 

điều khoản của hợp đồng cung cấp 

nguyên liệu cho Công ty CP Nông 

nghiệp An Phước -Viramie 

 

 
  Kính gửi:  

 

 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1124/SNN-TSKHTH ngày 14/6/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc tuyên truyền đến người dân vùng trồng cây 

gai xanh AP1 chấp hành các điều khoản của hợp đồng cung cấp nguyên liệu cho 

Công ty CP Nông nghiệp An Phước-Viramie. 

Để tránh hiện tượng trồng cây gai không rõ nguồn gốc, không ký hợp đồng 

liên kết bao tiêu sản phẩm dẫn đến không bán được sản phẩm, gây thiệt hại tới 

người nông dân, UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị 

trấn tăng cường tuyên truyền tới người dân nếu đã ký hợp đồng với Công ty CP 

Nông nghiệp An Phước-Viramie thì nghiêm chỉnh chấp hành các điều khoản theo 

hợp đồng đã ký kết. Đồng thời, khuyến cáo người dân sử dụng các giống cây trồng 

và vật tư nông nghiệp có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; khi tiến hành liên kết với 

doanh nghiệp phải ký kết hợp đồng để đảm bảo quyền lợi, tránh rủi ro. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyện môn, UBND các xã, thị trấn quan 

tâm thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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