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Kính gửi: 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Hải Lăng, 

Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ; 

- Phòng Kinh tế Thành phố Đông Hà.  
 

Thực hiện công văn số 1083/TT-KHTH ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Cục 

Trồng trọt về việc thực hiện dự án “Điều tra độ phì nhiêu và khuyến cáo sử dụng 

phân bón cho lúa vùng Bắc Trung Bộ”. Theo kế hoạch, đoàn sẽ làm việc với các 

Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng KT các huyện, thành phố. 

 Để các phiên làm việc có hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Phòng 

Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế các huyện, thành phố phân công cán bộ hỗ 

trợ đoàn công tác và chuẩn bị các tài liệu liên quan với các nội dung làm việc, cụ 

thể như sau: 

1. Báo cáo tình hình sử dụng phân bón, thuốc BVTV, chế độ tưới tiêu, một số 

mô hình ứng dụng tưới nước tiết kiệm... trên địa bàn; 

2. Hỗ trợ, hướng dẫn đoàn lấy mẫu đất tầng mặt ở một số địa phương trên địa 

bàn để phục vụ phân tích, đánh giá hiện trạng độ phì đất lúa, xây dựng bản đồ hiện 

trạng độ phì, khuyến cáo sử dụng phân bón, bản đồ chế độ tưới tiết kiệm (AWD) 

phục vụ sản xuất lúa bền vững. 

3. Thời gian và địa điểm làm việc: Theo phụ lục đính kèm. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh 

tế các huyện, thành phố chuẩn bị các tài liệu liên quan và phân công cán bộ phối 

hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên;                                                                  

- GĐ, PGĐ Sở Trần Thanh Hiền; 

- Lưu VT, TTBVTV. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                                

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  1668  /SNN-TTBVTV                 
V/v Chuẩn bị tài liệu làm việc với 

đoàn Viện Môi trường Nông nghiệp 

về thực hiện dự án “Điều tra độ phì 

nhiêu và khuyến cáo sử dụng phân 

bón cho lúa vùng Bắc Trung Bộ” 

Quảng Trị, ngày  14  tháng  10  năm 2019 
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LỊCH LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ ĐIỀU TRA ĐỘ PHÌ NHIÊU VÀ 

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO CÂY LÚA 

 

(Kẻm theo công văn số  1668  /SNN-TTBVTV ngày  14   tháng 10 năm 2019 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT) 

TT Thời gian Địa điểm Ghi chú 

1 Sáng 15/10/2019 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Triệu Phong  

2 Chiều 15/10/2019 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hải Lăng  

3 Sáng 16/10/2019 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vĩnh Linh  

4 Chiều 16/10/2019 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Gio Linh  

5 Sáng 17/10/2019 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cam Lộ  

6 Chiều 17/10/2019 Phòng Kinh tế Thành phố Đông Hà  
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