
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1183 /SNN-TTBVTV 

V/v tham gia ý kiến thẩm định  

Đề án sản xuất nông nghiệp 

công nghệ cao của Công ty 

TNHH MTV 979 Quảng Trị 

Quảng Trị, ngày 03 tháng 7 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được văn bản số 975/SKH-DN ngày 

26/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến thẩm định Đề án sản 

xuất nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH MTV 979 Quảng Trị. Sau khi 

nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất với Hồ sơ Đề án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Công 

ty TNHH MTV 979 Quảng Trị. 

2. Khi triển khai thực hiện đề án, đề nghị nhà đầu tư cần phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn trên địa bàn để được hỗ trợ về kỹ thuật (quy trình sản xuất, kiểm 

soát chất lượng giống, phân bón, phòng trừ sâu bệnh...) cũng như tư vấn một số 

chủ trương, chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ 

cao theo quy định của nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT về đề án sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH MTV 979, đề nghị Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận:                                    
- Như trên;                                         

- GĐ Sở, PGĐ Sở Trần Thanh Hiền; 

- Lưu VT, TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
Trần Thanh Hiền 
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