
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1523  /SNN-TTBVTV 

V/v góp ý Dự thảo hợp đồng liên 

kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; 

Biên bản ghi nhớ hợp tác với công 

ty TNHH TM-ĐT-PT Do Holdings. 

Quảng Trị, ngày 19     tháng 8 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các Trung tâm: Khuyến nông, Giống cây trồng - vật nuôi.   

 

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 cây ngô, cây ớt trên địa bàn tỉnh. Kết luận 

nội dung phiên họp, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ 

trì, phối hợp với các địa phương 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 kịp thời ký kết biên bản ghi nhớ, làm cơ sở để Công ty ký kết hợp 

đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ngô và ớt với các HTX/THT trên địa 

bàn tỉnh đảm bảo tính bền vững lâu dài, hài hòa quyền lợi của các bên tham gia 

trong chuỗi liên kết, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành 

phố, thị xã; Yêu cầu các đơn vị trong ngành tham gia góp ý dự thảo. 

(có dự thảo hợp đồng kinh tế liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; Biên bản 

ghi nhớ hợp tác nguyên tắc liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản đính kèm). 

Văn bản góp ý gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (270 Hùng Vương, 

Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và bản mềm qua địa chỉ Email: 

phongtrongtrotqt@gmail.com trước ngày 25/8/2020 để kịp thời tổng hợp./. 

                                            
Nơi nhận:      
- Như trên;  

- GĐ Sở, PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền; 

- Phòng KHTC;  

- Phòng NN và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế 

TP, TX; 

- Lưu: VT, TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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