
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

              Số:  1599 /SNN-KHTC 

V/v cung cấp tài liệu bổ sung, sửa đổi 

danh mục hàng hóa trong nước đã sản 

xuất được 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Quảng Trị , ngày  02   tháng 10  năm 2019 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Theo đề nghị tại Công văn số1307/SKH-KTNngày 17/9/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc cung cấp tài liệu bổ sung, sửa đổi danh mục hàng hóa 

trong nước đã sản xuất được; Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp các Danh mục: 

Giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc BVTV trong nước đã sản xuất 

được; Hàng hóa chuyên dùng sử dụng trực tiếp phục vụ an sinh xã hội, trực tiếp 

phục vụ yêu cầu  cứu trợ khẩn cấp khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các 

trường hợp đặc biệt khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong nước 

sản xuất được tại tỉnh Quảng Trị như sau: 

- Lĩnh vực trồng trọt có danh mục phân bón, tinh bột sắn, giống lúa 

HC95,...của một số doanh nghiệp sản xuất và chế biến (có phụ lục gửi kèm theo). 

- Lĩnh vực chăn nuôi thú y, không có giống vật nuôi mới ( ngoài danh mục tại 

Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 3 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư ) được sản xuất trên địa bàn. 

- Hàng hóa chuyên dùng sử dụng trực tiếp phục vụ an sinh xã hội, trực tiếp 

phục vụ yêu cầu  cứu trợ khẩn cấp khi xảy ra thiên tai, thảm họa,... không có đề 

xuất bổ sung sửa đổi danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch- Đầu tư xem xét tổng hợp./. 

 

 
Nơi nhận:               

- Như trên; 

- GĐ Sở (B/c); 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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