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Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Do Holings. 
 

 

Thực hiện Công văn số 3814/UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Trị về triển khai hợp tác liên doanh, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Thời 

gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Công ty TNHH Thương mại 

Đầu tư và Phát triển Do Holings xây dựng Dự thảo hợp đồng liên kết sản xuất và 

tiêu thụ nông sản (ngô, ớt) và Biên bản ghi nhớ hợp tác với công tyTNHH TM-

ĐT-PT DoHoldings. Để hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ngô và ớt 

với các HTX/THT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đảm bảo tính bền vững lâu dài, 

hài hòa quyền lợi của các bên tham gia trong chuỗi liên kết. Trên cơ cở bản dự 

thảo, Sở Nông nghiệp và PTNT có công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và các đơn vị trong Ngành để lấy ý kiến đóng góp. 

Qua tổng hợp ý kiến góp ý của các địa phương và các đơn vị trong Ngành, 

Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo hợp đồng 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 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên cần bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi một 

số nội dung sau:  

1. Đối bới Biên bản ghi nhớ hợp tác nguyên tắc liên kết sản xuất và tiêu 

thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: 

- Tại Điều 1, Trách nhiệm của bên A, mục Ba: Đề nghị chỉnh sửa như 

sau: Cử cán bộ trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn qui trình kỹ 

thuật trong quá trình trồng, chăm sóc, thu hoạch tại các vùng trồng cho các hộ 

tham gia; Chủ động phối hợp với Chính quyền địa phương, HTX, THT xây 

dựng kế hoạch thu mua bao tiêu sản phẩm đảm bảo chất lượng và tiến độ; Trước 

khi triển khai trồng một tháng, công ty cần phải phối hợp với các cơ quan 

chuyên môn của Ngành Nông nghiệp Quảng Trị để tập huấn, chuyển giao, 

hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc ngô, ớt để các HTX, THT, bà 

con nông dân nắm rỏ, chủ động triển khai theo quy trình.  

- Tại Điều 1, Trách nhiệm của bên A, mục Bốn: Đề xuất: Trong điều 

kiện thời tiết bất thuận (trời mưa, thu hoạch ngô không phơi được), bên B không 

thực hiện cam kết bán sản phẩm cho bên A theo yêu cầu (thu mua ngô hạt khô, 

độ ẩm hạt  ≤ 13% ). Đề nghị bên A thu mua toàn bộ sản phẩm ngô tươi cho bên 

B theo diện tích hợp đồng đã ký kết và thu mua theo giá thỏa thuận của hai bên.  
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- Tại Điều 1, Trách nhiệm của bên A, mục Năm : Giá thu mua ớt tươi 

10.000đ/kg đề nghị đưa giá lên 15.000đồng/kg. Lý do: Qua khảo sát, 01 ngày 

công thu hoạch ớt chỉ thiên cao nhất là khoảng 25 – 30kg, nếu bán theo giá thu 

mua thì  được tối đa 300.000 đồng, sau khi trừ chi phí 200.000 đồng công hái thì 

hiệu quả kinh tế thấp, khó triển khai thực hiện.  

- Đề nghị bổ sung thêm một số nội dung sau:  

+ Cần quy định rỏ Quy mô vùng sản xuất tối thiểu cho một hợp đồng liên 

kết, quy mô tối thiểu mỗi địa điểm trồng đối với từng loại cây trồng. 

+ Sản lượng tối thiểu mỗi lần mua. 

+ Địa điểm giao, nhận hàng: Tại các điểm tập kết sản phẩm ở địa bàn có 

đường giao thông thuận lợi cho xe ô tô có trọng tải lớn ra vào dễ dàng. 

2. Đối với Hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản 

Tại Điều 1, Mục 1.1: Đề nghị bổ sung như sau: Bên A cung cấp giống, 

phân bón, vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật.... 

cam kết bảo hành chất lượng của giống đến hết vụ và chịu trách nhiệm bồi 

thường nếu giống không đúng chất lượng (Có biên bản kiểm tra cụ thể của các 

bên và đại diện cơ quan chuyên môn). 

Tại Điều 2, Mục 2.2.1.4: Đề nghị nghiên cứu lại nội dung: “Cuống quả 

phải tươi không được héo, đen”,Với điều kiện này thì Công ty phải đảm bảo thu 

mua kịp thời trong ngày sau khi hái và sơ chế, hoặc chậm nhất ngày hôm sau, 

nếu để lâu quả sẽ héo do mùa hè nắng nóng. 

Tại Điều 2, Mục 2.2.2: Đề nghị bổ sung: Bên A cung cấp bao bì sản phẩm 

đựng ngô cho bên B (không tính phí). Lý do: Để đồng nhất sản phẩm đóng bao, 

đảm bảo chất lượng sản phẩm theo quy định.  

Tại Điều 2, Mục 2.2.2.2:  Xem lại nội dung yêu cầu: “Hạt ngô không lẫn 

tạp chất” là rất thiếu thực tế vì thực tế luôn có lẫn với tỷ lệ nhỏ, cần xác định tỷ 

lệ lẫn tạp thích hợp (VD: Tỷ lệ lẫn tạp chất không quá 3%...). 

Tại Điều 2, Mục 2.2.2.2: Đề nghị điều chỉnh: 

- Giá thu mua ớt tại Đồng ruộng: 15.000đồng/kg; 

- Giá thu mua ngô hạt khô (ẩm độ dưới 13%) với giá 7.000đồng/kg. 

Tại Điều 3, Mục 3.1.3: Đề nghị bỏ chữ “vận chuyển”.  

Chi phí bốc xếp: Bổ sung thêm: Bên B chịu bốc xuống. 

Tại Điều 3, Mục 3.2.3: Nên quy định số lượng hàng tối thiểu cho 1 chuyến 

xe  vận chuyển. 

Tại điều 5: Quyền, nghĩa vụ của bên A: Đề nghị bổ sung thêm: Trước khi 

triển khai trồng một tháng, bên A cần phải phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn của Ngành Nông nghiệp Quảng Trị để tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật trồng và chăm sóc ngô, ớt để các HTX, THT, bà con nông dân nắm rỏ, chủ 

động triển khai sản xuất theo quy trình.  

Tại Điều 5, Mục 5.7: Đề nghị viết lại: Nếu Bên A không thu mua sản 

phẩm liên kết do bên B sản xuất (sản phẩm đạt quy cách, tiêu chuẩn như trong 

hợp đồng đã ký) thì bên A không thu hồi 40% giá trị vật tư nông nghiệp mà bên 

B chưa thanh toán và bồi thường thiệt hại cho bên B theo giá trị tại thời điểm. 
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Tại Điều 6, Mục 6.6:  

- Quyền và nghĩa vụ của bên B “Bán sản phẩm hàng hóa cho Bên A đúng 

theo quy cách, tiêu chuẩn và số luợng thực tế, và thời gian như đã cam kết ban 

đầu. Truờng hợp hàng hóa không đúng số luợng, chất luợng thực tế, quy cách và 

thời gian giao hàng thì Bên A đuợc quyền từ chối không nhận hàng. Ðây đuợc 

coi là truờng hợp giao hàng không đúng Hợp đồng, vi phạm cơ bản nghĩa vụ 

Hợp đồng.” Đề nghị chỉnh sửa thành:  

“Bán sản phẩm hàng hóa cho Bên A đúng theo quy cách, tiêu chuẩn, số 

luợng thực tế và thời gian như đã cam kết trong hợp đồng đã ký. Trừờng hợp 

giao hàng hóa không đúng số luợng thực tế, chất luợng, quy cách và thời gian 

không đảm bảo theo hợp đồng thì Bên A có quyền từ chối không nhận hàng. 

Ðây đưcợc coi là trừờng hợp giao hàng không đúng Hợp đồng, vi phạm cơ bản 

nghĩa vụ Hợp đồng.”; 

- Cần nghiên cứu hô xtr[jxem xét lợi ích của BQL HTX, Tổ trưởng THT 

gắn với trách nhiệm trong quản lý, điều hành tổ chức sản xuất thu mua sản 

phẩm. Đồng thời chủ động trực tiếp lấy ý kiến của tổ chức tham gia thực hiện.  

3. Kiến nghị đề xuất. 

Trên cơ sở góp ý của các địa phương và các đơn vị trong Ngành có liên 

quan, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp có chọn lọc, đề nghị Công ty 

TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Do Holings nghiên cứu và kịp thời có 

văn bản phản hồi để thảo luận thống nhất, tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ và 

Hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm đảm bảo thời vụ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- GĐ Sở; PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền, Nguyễn 

Hồng Phương; 

- Phòng KHTC; 

- Lưu: VT, TTBVTVT 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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