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Kính gửi: Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Nông nghiệp & PTNT 

 

Thực hiện Công văn số 2930/UBND-NN ngày 2/7/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc cung cấp số liệu hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất 

khẩu nông sản và Công văn số  4361/BNN-HTQT ngày 29/6/2020của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc cung cấp số liệu hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp 

xuất khẩu nông sản giai đoạn2018-2019cho WTO;  Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

chủ trì ban hành Công văn số 1380/SNN-KHTC ngày 3/8/2020  gửi các sở, ngành, 

cơ quan đơn vị có liên quan của tỉnh Quảng Trị để thu thập số liệu theo yêu cầu 

của Bộ. Trên cơ sở số liệu cung cấp của các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và 

các đơn vị trực thuộc ngành; Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp báo cáo kết quả 

thu thập số liệu Hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu nông sản giai 

đoạn 2018-2019 theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT để báo cáo WTO. 

(Có biểu mẫu thu thập số liệu kèm theo) 

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị kính đề nghị Vụ Hợp tác quốc tế xem 

xét, tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên;                                                                                   
- UBND tỉnh ( b/c); 

- GĐ Sở (b/c);  

- Lưu VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
 

  

 

 


		2020-08-17T16:01:27+0700
	Việt Nam
	Trần Thanh Hiền<tranthanhhien@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-17T16:13:13+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




