
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1656 /SNN-TTBVTV 

V/v kiểm tra, đối chiếu công nợ với 

các HTX/THT trồng dứa liên kết và 

bàn phương án để thu hồi công nợ, 

duy trì phát triển liên kết 

     Quảng Trị, ngày 10 tháng 10 năm 2019 

  

             

       

 

Kính gửi: Công ty cổ phần TPXK Đồng Giao. 
 

Thực hiện biên bản ghi nhớ số 83/BB-QT-ĐG ngày 23 tháng 01 năm 2017 

giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Công ty 

Cổ phần XKTP Đồng Giao về việc hợp tác liên kết triển khai trồng và hợp đồng 

mua bán sản phẩm quả dứa Queen; Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã trồng được 146 

ha Dứa Queen (Đợt 1 năm 2017: 108 ha; đợt 2 năm 2018: 38 ha) và đã liên kết tiêu 

thụ với tổng sản lượng 565 tấn dứa quả nhập cho Công ty Cổ phần XKTP Đồng 

Giao.  

Để kịp thời kiểm tra, hướng dẫn các giải pháp chăm sóc, thu mua sản phẩm 

dứa trên các diện tích còn lại, đồng thời đối chiếu xác định công nợ giữa các HTX, 

THT trồng dứa với Công ty Cổ phần XKTP Đồng Giao và bàn một số nội dung về 

phương án thu hồi công nợ, duy trì và phát triển liên kết trong thời gian tới, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đề nghị Công ty Cổ phần TPXK Đồng Giao quan tâm cử 

Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật vào làm việc. 

- Thời gian: Trong khoảng từ 15 - 20/10/2019. Thời gian và lịch làm việc Sở 

Nông nghiệp và PTNT sẽ thông báo cụ thể sau khi có sự thống nhất giữa phía 

Công ty và các HTX/THT trồng dứa. 

- Địa điểm: Tại Sở Nông nghiệp và PTNT và các HTX, THT trồng dứa trên 

địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Công ty Cổ phần TPXK Đồng Giao quan 

tâm, kịp thời có ý kiến phản hồi để Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp thực hiện./. 

 

 Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- GĐ Sở, PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền; 

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

Phong, Cam Lộ, Đakrông; 

- Lưu: VT, TTBVTV. 
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