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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 
 

 

Ngày 01 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cùng đại diện Lãnh 

đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính và UBND các huyện có liên quan làm 

việc với Công ty TNHH Thương mại đầu tư và phát triển Do Holdings về triển 

khai dự án liên kết phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết luận nội dung 

phiên họp, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chủ trì 

làm việc với Công ty TNHH Thương mại đầu tư và phát triển Do Holdings để ký 

kết biên bản ghi nhớ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị. 

Để có cơ sở làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác liên kết sản xuất và 

tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với Công ty TNHH Thương mại đầu 

tư và phát triển Do Holdings, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh có văn bản ủy quyền Sở Nông nghiệp và PTNT ký kết biên bản hợp tác 

liên kết để thực hiện dự án phát triển cây ngô và cây ớt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.   

Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;                                                                                                                                                                               
- GĐ Sở, PGĐ Sở Trần Thanh Hiền;  

- Phòng KHTC; 

- Lưu VT, TTBVTV. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
                              

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1510 /SNN-TTBVTV 

V/v đề nghị ủy quyền ký biên bản 

ghi nhớ hợp tác liên kết sản xuất 

và tiêu thụ nông sản trên địa bàn  

tỉnh Quảng Trị  

 

         Quảng Trị, ngày 18  tháng 8 năm 2020 
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