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V/v đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ thực hiện dự 

án “Triển khai áp dụng thực hành nông 

nghiệp tốt (GAP/GAHP) và thực hành sản 

xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh” 

Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2022 

       

 

Kính gửi:  UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 2303/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh mục 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ số 10/HĐ-

SKHCN ngày 30/5/2022 giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn và Công 

ty TNHH Công nghệ NHONHO về việc thực hiện dự án “Triển khai áp dụng 

thực hành nông nghiệp tốt (GAP/GAHP) và thực hành sản xuất nông nghiệp hữu 

cơ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; Công văn số 254-22/NHO-CV ngày 15/6/2022 

của Công ty TNHH Công nghệ NHONHO về việc hỗ trợ thực hiện dự án. 

Để dự án “Triển khai áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP/GAHP) và 

thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” được triển 

khai đảm bảo mục tiêu đề ra là xây dựng 08 mô hình ứng dụng thành công tiêu 

chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (GAP/GAHP), thực hành sản xuất nông nghiệp 

hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị UBND 

các huyện, thành phố hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để Công ty TNHH Công nghệ 

NHONHO triển khai thực hiện dự án trên địa bàn. 

Trân trọng ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng NN&PTNT các huyện, 

Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, Phòng kinh tế 

thành phố; 

- Lưu: VT, QLKHTBN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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