UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 945/SNN-TTBVTV
V/v khảo sát nhu cầu liên kết
trồng và tiêu thụ sản phẩm chuối
tiêu hồng xuất khẩu.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã.
Hiện nay, chuối tiêu hồng đã được trồng thử nghiệm trên địa bàn huyện
ĐaKrông, kết quả cho thấy cây sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất đạt từ (4050 tấn/ha), thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch lứa thứ nhất từ 10-12 tháng,
thời gian thu hoạch lứa thứ 2 từ 6-8 tháng. Sản phẩm chuối tiêu hồng đã được
nhiều Công ty thu mua để xuất khẩu với giá từ 5.000-7.000 đồng/kg, nhu cầu thị
trường rất lớn.
Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá
trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; Để có cơ sở thu
hút, mời gọi các Doanh nghiệp liên kết trồng và bao tiêu sản phẩm chuối tiêu hồng
xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện,
thành phố, thị xã khảo sát diện tích, xác định nhu cầu để thực hiện liên kết trồng
chuối tiêu hồng xuất khẩu (Có Phụ lục khái toán chi phí và hiệu quả đầu tư; điều
kiện thực hiện liên kết, quy trình kỹ thuật trồng chuối và mẫu đăng ký theo file đính
kèm).
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan
tâm chỉ đạo các nội dung trên và tổng hợp nhu cầu gửi về Sở Nông nghiệp và
PTNT, 270 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, đồng thời qua địa chỉ Email:
phongtrongtrotqt@gmail.com trước ngày 29 tháng 6 năm 2019 để tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- GĐ Sở, PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền;
- Phòng NN&PTNT (Phòng kinh tế) các huyện,
TP, TX;
- Lưu: VT, TTBVTV.
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Trần Thanh Hiền

PHỤ LỤC 1
Điều kiện thực hiện liên kết trồng chuối tiêu hồng xuất khẩu
(Kèm theo công văn số 945/SNN-TTBVTV ngày 18 tháng 6 năm 2019
của Sở Nông nghiệp và PTNT)
1. Tự nguyện tham gia;
2. Quy mô tối thiểu: 0,5 ha/hộ, liền vùng, liền khoảnh; đảm bảo nhân lực để
tổ chức thực hiện liên kết;
3. Có hệ thống tưới chủ động;
4. Cam kết thực hiện đúng theo Hợp đồng đã ký kết.

PHỤ LỤC 2
Mẫu đăng ký diện tích
(Kèm theo công văn số 945/SNN-TTBVTV ngày 18 tháng 6 năm 2019
của Sở Nông nghiệp và PTNT)
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