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Số:      /SKHCN-QLKH 
V/v thống nhất danh sách các DN, HTX, các 

MH thực hiện DA “Triển khai áp dụng thực 

hành NN tốt (GAP/GAHP) và thực hành sản 

xuất NN hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” 

Lạng Sơn, ngày       tháng  10 năm 2022 

Kính gửi:  - Công ty TNHH Công nghệ NHONHO; 

    - Phòng Kinh tế Thành phố Lạng Sơn; 

    - Phòng NN&PTNT các huyện: Hữu Lũng, Bình Gia,  

Bắc Sơn, Văn Lãng, Đình Lập. 

 

Căn cứ Tờ trình số 395-22/NHO-TTr ngày 28/9/2022 của Công ty TNHH 

Công nghệ NHONHO về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn mô hình 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”, Sở Khoa học và Công nghệ 

có ý kiến như sau: 

1. Trên cơ sở rà soát sơ bộ về điều kiện và năng lực của các doanh nghiệp, 

hợp tác xã tham gia dự án cũng như các mô hình 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” do Công ty TNHH Công nghệ NHONHO đề 

xuất, Sở Khoa học và Công nghệ nhất trí với danh sách các doanh nghiệp, hợp tác 

xã, các mô hình được Công ty TNHH Công nghệ NHONHO lựa chọn tham gia dự 

án (Danh sách cụ thể đính kèm Công văn này). 

Đề nghị Công ty TNHH Công nghệ NHONHO phối hợp với với các doanh 

nghiệp, hợp tác xã tiến hành các thủ tục và triển khai thực hiện các nội dung đảm 

bảo tiến độ của dự án theo hợp đồng đã ký kết. 

Đề nghị Phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn, Phòng NN&PTNT các huyện  

Hữu Lũng, Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Lãng, Đình Lập tạo điều kiện hỗ trợ và phối 

hợp cùng Công ty TNHH Công nghệ NHONHO 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 tiến độ và chất lượng 

theo yêu cầu. 

2. Đối với quy mô thực hiện các mô hình của dự án: Sở Khoa học và Công 

nghệ đồng ý như đề xuất của Công ty. Nội dung cụ thể được điều chỉnh trong phụ 

lục Hợp đồng. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để Công ty và các đơn vị liên quan  

căn cứ thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLKH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh  



DANH SÁCH  

Doanh nghiệp, Hợp tác xã, mô hình 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” 

Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ NHONHO 

(Kèm theo Công văn số      /SKHCN-QLKH ngày     /10/2022 của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 

STT 

Doanh nghiệp, HTX  

tham gia Dự án 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Mô hình thực 

hiện Quy mô  

I 

Mô hình ứng dụng tiêu chuẩn thực hành Nông nghiệp tốt 

(VietGAP/GAHP) 

1 
HTX Dịch vụ Nông 

nghiệp xã Hòa Lạc  

Phòng NN&PTNT 

H. Hữu Lũng 
Na/VietGAP 25 ha 

2 HTX Chè dưới tán hồi  
Phòng NN&PTNT 

H. Bình Gia 
Chè/VietGAP  21,5 ha 

3 
Công ty CP Chè Thái 

Bình Lạng Sơn  

Phòng NN&PTNT 

H. Đình Lập 
Chè/VietGAP  3,5 ha 

4 

HTX Hồng Vành 

khuyên và Cung ứng vật 

tư nông nghiệp Quyết 

Tiến  

Phòng NN&PTNT 

H. Văn Lãng 

Hồng vành 

khuyên/ 

VietGAP 

25 ha 

5 
HTX Nông nghiệp 

Thành Đạt  

Phòng NN&PTNT 

H. Đình Lập 
Gà/VietGAHP 

600m2/ 

3000 con 

II Mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ  

6 
HTX Trồng Quế Khuổi 

Cay  

Phòng NN&PTNT 

H. Bắc Sơn 
Quế hữu cơ 13 ha 

7 
HTX Nông nghiệp An 

Sơn  

Phòng Kinh tế TP. 

Lạng Sơn 
Dẻ hữu cơ 17 ha 

8 

HTX Sản xuất và Dịch 

vụ nông nghiệp Hoa hồi 

hữu cơ Bình Gia  

Phòng NN&PTNT 

H. Bình Gia 
Hồi hữu cơ 20 ha 
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