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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị , ngày 23  tháng 10  năm 2019 

 

 

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

 

Thực hiện nhiệm vụ giao tại Công văn số:3807/UBND-NN ngày 22/8/2019 

của UBND tỉnh Quảng Trị về việc hỗ trợ dự án liên kết tiêu thụ sản phẩm lúa hữu 

cơ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Trồng trọt và BVTV 

thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Căn cứ vào Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về 

chính  sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp,các văn bản quy định hiện hành và Dự toán tại Tờ trình số 

179/TTr-SNN ngày 7/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Hỗ trợ dự án liên 

kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm lúa hữu cơ trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị để thực hiện dự án và hỗ trợ cho các bên có liên quan tham gia 

dự án liên kết. 

2. Hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ và báo cáo kết quả thực hiện dự án gửi về Sở Nông 

nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chi cục Trồng trọt và BVTV 

khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ Sở (b/c); 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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