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          SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q. TRỊ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

         Số:            /PTNT- KTHT                            Quảng Trị,  ngày      tháng 11  năm 2020      
 V/v cập nhật thông tin HTX phục vụ số 

 hóa cơ sở dữ liệu về HTX nông nghiệp 

 

 

         Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã 

 

Thực hiện văn bản số 906/KTHT-HTTT ngày 28 tháng 10 năm 2020 của 

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT về việc cung cấp thông tin HTX phục vụ số hóa cơ 

sở dữ liệu về HTX nông nghiệp. Chi cục Phát triển nông kính đề nghị UBND các 

huyện, thành phố, thị xã quan tâm chỉ đạo phòng chuyên môn cập nhật thông tin 

HTX nông nghiệp theo một số yêu cầu sau: 

1. Rà soát để xóa bỏ danh sách các HTX nông nghiệp hiện đã giải thể, sáp 

nhập, hợp nhất vào HTX khác; hoặc chuyển đổi sang loại hình khác. 

2. Bổ sung danh sách, thông tin các HTX mới thành lập, các HTX nông 

nghiệp có hoạt động nhưng chưa có trong bảng biểu danh sách gửi kèm theo. 

3. Cập nhật, bổ sung thông tin các HTX nông nghiệp hiện đang hoạt động 

vào bảng biểu danh sách HTX nông nghiệp được xây dựng hệ thống dữ liệu theo 

đường link sau: http://chicucptnt.quangtri.gov.vn/index.php/vi/laws/view-254-Cap-

nhat-danh-sach-va-thong-tin-HTX-Nong-nghiep/ 

 Chi cục Phát triển nông thôn, kính đề nghị UBND các huyện, thị xã quan 

tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu và 

hoàn thiện cơ sở dữ liệu HTX nông nghiệp tước ngày 30/11/2020. 
Thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ Phòng Kinh tế hợp tác – Chi cục Phát 

triển nông thôn, Điện thoại: 02333.522.179./. 

 

Nơi nhận:                                KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

- Như trên;                                                                         PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 
- Sở NN&PTNT (b/c); 

- PCCT: Hoàng Minh Trí;                                                                                                  

- Phòng NN&PTNT các huyện;  

- Phòng Kinh tế: Thành phố, thị xã;                  

- Lưu: VT, KTHT, Web.                                                                                                                                                                 

           

 

 

 

 

 

 

 

     Hoàng Minh Trí 
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