
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  

SỞ NÔNG NGHIỆP&PTNT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1621/SNN-TS Quảng Trị, ngày 07  tháng 10  năm 2019 

V/v cung cấp thông tin dự án, mô 

hình nuôi tôm công nghệ cao 

 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong,  

   Hải Lăng và thành phố Đông Hà. 

- Chi cục Thủy sản; 

- Các Trung tâm: Khuyến nông, Giống thủy sản. 
 

 Để có cơ sở đánh giá hiệu quả các mô hình, dự án nuôi tôm  ứng dụng 

CNC triển khai trong  giai đoạn 2018-2019,  định hướng phát triển cho những 

năm tiếp theo. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố 

và các đơn vị thuộc Sở thực hiện báo cáo thống kê và đánh giá các mô hình, dự 

án nuôi tôm được nhà nước hỗ trợ và người dân tự thực hiện trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị (theo phụ lục đính kèm). 

Văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thuỷ sản) trước 

ngày 16/10/2019, địa chỉ: số 270 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị  đồng 

thời bản mềm gửi qua địa chỉ email: phongntts2016@gmail.com. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị 

trực thuộc phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc sở (b/c); 

- PGĐ Nguyễn Văn Huân; 

- Phòng NN-PTNT các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh,  

Triệu Phong , Hải Lăng và phòng Kinh tế TP Đông Hà; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Nguyễn Văn Huân 

  

 

 

 

 

 

mailto:phongntts2016@gmail.com


PHỤ LỤC 

(Kèm theo công văn số: 1621/SNN-TS ngày 07  tháng 10 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

STT 
Tên mô hình/dự 

án 
Địa điểm 

Kinh phí thực hiện 

(triệu đồng) 
Diện tích 

Sản lượng/ 

dự kiến 

sản lượng 

(tấn) 

Năng suất 

(tấn/ha/vụ) 

Lợi nhuận 

(triệu 

đồng/ha/vụ) 

Ghi 

chú 
Tổng 

Nhà 

nước 
nhân dân 
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