
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:  1852 /SNN-TTra 
V/v đồng ý cho tổ chức Hội thảo. 

            Quảng Trị, ngày  06  tháng 11 năm 2019 

 

 

Kính gửi:     Công ty cổ phần Bình Điền Quảng Trị 

Địa chỉ: Lô 22 KCN Quán Ngang, Gio Châu, Gio Linh, Quảng Trị 

 

Ngày 01 tháng 11 năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị nhận 

được Công văn số 530/CV-BĐQT  ngày 29 tháng 10 năm 2019;  Công văn số 

531/CV-BĐQT  ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Công ty cổ phần Bình Điền 

Quảng Trị về việc xin phép tổ chức Hội nghị khách hàng và tổ chức Hội thảo 

nông dân, đồng thời giới thiệu sản phẩm phân bón mới tại Quảng Trị. 

Căn cứ Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ về quản lý phân bón; 

Căn cứ quyết định số: 6567/QĐ-VC ngày 20 tháng 12 năm 2018 của 

Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VIETCERT về việc 

cấp giấy Chứng nhận hợp quy; 

Căn cứ giấy phép sản xuất số: 32/GP-CHC ngày 21 tháng 01năm 2016 

của Cục hóa chất - Bộ Công thương về việc sản xuất phân bón vô cơ. 

Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị có ý kiến 

như sau: 

- Đồng ý cho Công ty cổ phần Bình Điền Quảng Trị tổ chức Hội nghị 

khách hàng đồng thời giới thiệu sản phẩm phân bón mới vào lúc 09 giờ ngày 

18/11/2019 tại Khách sạn Sài Gòn Đông Hà , số 01, Bùi Thị Xuân TP Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị; 

- Tổ chức 16 Hội thảo giới thiệu sản phẩm mang thương hiệu Đầu trâu 

của Công ty cổ phần Bình Điền Quảng Trị đến với bà con nông dân nhằm phổ 

biến cách sử dụng và liều lượng từng loại phân bón: Phân Đầu Trâu NPK 16-

16-8+6S;  

Đầu Trâu NPK 12.8.4+TE; Đầu Trâu NPK 8.4.12+TE  trên địa bàn huyện: 

Triệu Phong, huyện Hải Lăng, huyện Vĩnh Linh, huyện Gio Linh, huyện 

Đakarong, TX Quảng Trị tỉnh Quảng Trị từ ngày 01/12/2019 đến hết ngày 

04/12/2019. 

-Yêu cầu Công ty thực hiện đúng thời gian, địa điểm, nội dung như đăng 

ký; đúng theo các quy định của Nhà nước khi triển khai giới thiệu các sản phẩm 

phân bón và đảm bảo chất lượng sản phẩm cung ứng cho nông dân. 



- Sau khi kết thúc các cuộc hội thảo giới thiệu các sản phẩm phân bón, đề 

nghị Công ty gửi báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị, qua 

Thanh tra Sở, địa chỉ: 270 Hùng Vương - TP Đông Hà - tỉnh Quảng Trị và địa 

chỉ mail: thanhtrasnnqt@gmail.com để thuận lợi trong công tác quản lý, chỉ 

đạo trên địa bàn./ 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở ; 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV; 

- Phòng NN và PTNT huyện VL,TP,HL,GL,Đakarong; 

- Phòng Kinh tế TX Quảng Trị; 

- UBND xã có tổ chức Hội thảo; 

- Lưu: VT, TTra.                                                                  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Huân 
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