
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

Số: 1023 /UBND-NN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc 

 

Đình Lập, ngày 27 tháng 9  năm 2019 
V/v cung cấp danh sách các đơn vị sản xuất,  

buôn bán giống cây trồng trên địa bàn huyện 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1191/SNN-BTTV ngày 10/9/2019 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc cung cấp danh sách các đơn vị sản xuất, buôn bán 

giống cây trồng trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập cung cấp 

danh sách các đơn vị sản xuất, kinh doanh buôn bán giống cây trồng nông lâm 

nghiệp trên địa bàn huyện như sau: 

1. Sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp gồm có 02 cơ sở 

2. Kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp (nhóm cây lương thực, thực 

phẩm) gồm có 03 cơ sở 

3. Sản xuất kinh doanh nhóm cây ăn quả cây công nghiệp lâu năm gồm có 

01 cơ sở 

(Chi tiết như phụ lục đính kèm) 

Trên đây là danh sách các đơn vị sản xuất, buôn bán giống cây trồng trên 

địa bàn huyện Đình Lập./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;      

- Phòng Nông nghiệp và PTNT;  (eOffice) 

- Lưu: VT. 

 

 

 

        KT. CHỦ TỊCH 

       PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

      Nông Minh Cát 

 

 

 

 



Phụ lục. Danh sách các đơn vị sản xuất, buôn bán giống cây trồng  

( Kèm theo Công văn số:        /UBND-NN ngày    tháng 9 năm 2019 của UBND huyện Đình Lập) 

 

STT 

Tên đơn vị sản xuất, 

buôn bán giống cây 

trồng 

Nhóm cây trồng sản xuất 

buôn bán
(1)

 

Địa chỉ liên hệ 
Tên người đại diện 

theo pháp luật 
Số điện thoại 

Loại hình 

(ghi rõ sản 

xuất hoặc/và 

buôn bán) 

Nhóm 

cây 

lương 

thực, 

thực 

phẩm 

Nhóm cây 

ăn quả 

cây công 

nghiệp lâu 

năm 

Nhóm 

cây 

lâm 

nghiệp 

1 
Hợp tác xã Dịch vụ nông 

lâm nghiệp Phong Vân 
  x 

Thôn Kéo Khuế,  

xã Đình Lập 
Hoàng Văn Phong 0984783748 

Sản xuất, 

buôn bán 

2 
Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Đình Lập 
  x Xã Đình Lập Nguyễn Trung Thắng  

Sản xuất, 

buôn bán 

3 
Công ty Cổ phần chè 

Thái Bình 
 x  

Thị trấn Nông 

trường Thái Bình 
Trần Thanh Nghiên 02053848188 

Sản xuất, 

buôn bán 

4 Cửa hàng Vi Việt Hùng x   
Khu 7 thị trấn 

 Đình Lập 
Vi Việt Hùng 0975349156 Buôn bán 

5 
Chi nhánh Vật tư nông 

nghiệp 
x   

Khu 3 thị trấn 

 Đình Lập 
Hoàng Văn Đạm 0971519388 Buôn bán 

6 
Trung tâm dịch vụ Nông 

nghiệp 
x   

Khu 3 thị trấn 

Đình Lập 
Nông Thị Yến Vinh 02053846317 Buôn bán 

         

Ghi chú: 
(1)

 Đánh dấu x vào các cột;     
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