
 

 

 

 

Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 
 

Ngày 13 tháng 11 năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được 

Công văn số 1683/SKH-DN của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến thẩm 

định Dự án trồng mới cây bưởi da xanh theo hướng bền vững. Sau khi nghiên cứu hồ sơ 

Dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất với hồ sơ đề xuất dự án Trồng mới cây bưởi da xanh theo hướng bền 

vững của bà Nguyễn Thị Trinh thực hiện tại thôn Phú Ân, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, 

Tỉnh Quảng Trị. 

2. Một số ý kiến khác: 

- Để Dự án đảm bảo hiệu quả và bền vững, đề nghị chủ dự án cần tuân thủ các quy 

trình kỹ thuật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đặc biệt nguồn giống đưa vào 

trồng phải đảm báo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng theo quy định. -  

- Trước khi triển khai thực hiện dự án, đề nghị chủ dự án cần liên hệ với các cơ 

quan chuyên môn trên địa bàn (Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Trồng trọt và 

BVTV huyện Gio Linh...) để được hướng dẫn các quy trình kỹ thuật cụ thể. 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị, đề nghị Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo./. 
 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên;                                                                                      

- GĐ Sở, PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền; 

- UBND huyện Gio Linh; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Gio Linh 

- 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:   2063 /SNN-TTBVTV                 
 

V/v thẩm định Dự án trồng mới cây 

bưởi da xanh theo hướng bền vững 

Quảng Trị, ngày  10  tháng 12 năm 2019 
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