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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-KT 
V/v quản lý hoạt động thu mua thuốc 

lá lá nguyên liệu niên vụ 2021-2022. 

Thành phố Cao Bằng, ngày    tháng     năm 2022 
 

 
 

Kính gửi:   
- Ủy ban nhân dân các phường, xã; 
- Các doanh nghiệp/hợp tác xã đầu tư trông thuốc lá 
trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 
      (Gọi chung là các đơn vị) 

 

Thực hiện Công văn số 635/SCT-QLCN&KTATMT ngày 16/5/2022 của 

Sở Công Thương Cao Bằng về việc quản lý hoạt động thu mua thuốc lá nguyên 

liệu niên vụ 2021-2022. Để quản lý hoạt động đầu tư, thu mua nguyên liệu thuốc 

lá đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công 

tác quản lý các hoạt động kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, tránh tình trạng ép 

giá, tranh mua, tranh bán, làm biến động thị trường; nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật về sản xuất kinh doanh nguyên vật liệu thuốc lá của các thương nhân, 

góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người đầu tư, thu mua nguyên 

vật liệu thuốc lá, UBND Thành phố yêu cầu UBND các phường, xã và đề nghị 

các Doanh nghiệp/Hợp tác xã đầu tư trồng cây thuốc lá trên địa bàn phối hợp 

triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. UBND các xã, phường có vùng nguyên liệu giám sát chính xác diện tích 

đầu tư trồng thực tế, sản lượng thu mua. Có biện pháp chấn chỉnh tình trạng 

nông dân ký hợp đồng trồng cây thuốc lá với nhà đầu tư, nhưng lại bán thuốc lá 

nguyên liệu cho tư thương không thực hiện đầu tư; Không để xảy ra tình trạng tư 

thương đến tranh mua, tranh bán nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn quản lý gây 

thất thoát nguồn thu ngân sách của địa phương. 

2. Các Doanh nghiệp/Hợp tác xã đầu tư trồng cây thuốc lá 

 - Phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, xã nơi đầu tư hoạt động để 

quản lý, giám sát diện tích vùng nguyên liệu do đơn vị đầu tư trực tiếp, tránh 

tình trạng tư thương chen mua thuốc lá gây bất ổn thị trường;  

 - Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân trồng 

cây thuốc lá bán cho doanh nghiệp đã đầu tư theo đúng trách nhiệm trong hợp 

đồng đã ký kết;  



 
 

- Chỉ được mua thuốc lá tại vùng đã đầu tư theo số lượng tương ứng với 

sản lượng Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố đã phân bổ; Khẩn trương thu mua 

toàn bộ sản lượng nguyên liệu ứng với diện tích do đơn vị đầu tư trồng trực tiếp. 

 Đề nghị UBND các phường, xã và các Doanh nghiệp/Hợp tác xã nghiêm 

túc triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Công Thương Cao Bằng; 

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- VP HĐND&UBND TP; 

- Phòng Kinh tế TP; 

- Cổng thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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