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UY BAN NHAN DAN
TINH QUANG TRI

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc tp - Ty do - Hnh phác
Quáng Trj, ngày O2,i tháng 7 näm 2020

S: 93O /UBND-NN
V/v cung cp s Iiu H trçi
nôngnghip trong nixâc và trçi
cap xuât khâu nông san

KInh gUi: So Nông nghip và Phát triên nông thôn

Bô Nông nghip và Phát trin nông thôn Co van ban s 436 1/BNN-HTQT
Iiu H trq nông nghip trong nu'Oc Va tr
ngãy 29/6/2020 v vic cung
cp xut khu nông san gial don 2018-2019 (Sao gUi kern), Uy ban nhân
tInh có ' kin nhu' sau:
cap

so

dan

Giao SO Nông nghip vâ Phát trin nông thôn chU trl, phi h9p các SO',
ngành và dja phtxong trin khai thi'c hin, tong hçp báo cáo s 1iu v B Nông
nghip và Phát triên nông thôn, UBND tinh theo quy djnh./.,
Nol n/ian:
-Nhu'trên;
S
- PCI TT Ha S Bong (B/cáo);
- Luu: VT. NN.
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CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tj do - Hanh phüc
Ha N3i, ngày29 tháng6 nám2020

S:436l /BNN - HTQT
V/v cung cap so 1iu H trçY nông
va trci cp xuât khâu
n 2018-2019 cho
14t
,,
siot I II I

JN
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1ç Nong nghip va Phat tnen nong thon dirge sir phan cong cua Thu
drng
ng ii jhü chju trách nhim dâu môi tong hçrp các chinh sách,
các biêu so 1iu ye ho trçi nông nghiêp trong ntr&c (DS) và trg cap xuât khâu
nông san (ES) cüa Vit Nam vâi tu each là thành viên cüa To chüc Thucmg mi
The giài (WTO) ti.r näm 2007.
B Nông nghip và Phát trin nông thôn dã tp hun phucrng pháp thu
thp, tinh toán so 1iu h trçl nông nghip trong nu&c và trçl cap xuât khâu giai
don 2014-2017 cho can b dâu môi cüa các BE ngành tmng ucing và các tinh,
thành phô trong näm 201?. Tü can cü do, các so 1iu dà dirge Bô Nông nghip
và Phát triên nông thOn tong hgp, xin kiên các Bi/ngành và báo cáo vâi Thu
twng ChInh phü dê d trinh len To chüc Thucmg mai the giài WTO).
? tip tic thrc hin nhirn vti nay, B Nông nghip và Phát trin nông
ho trçr nông nghip trong niràc Va
thôn dê ngh Qu' C quan cung
xuât khâu nông san giai don 2018 - 2019 (Co biu mu kern theo) và
trq
gri B tnthc ngày 15/08/2020 dê tong hçrp, cung cp cho Ban Thu k WTO,
thông tin can thiêt xin lien h Vii Hçp tác Quôc té, B NNPTNT (chuyên vién
phi trách Ngô Duy Hái - Din thoi: 024 3459671; 092658688; Fax:0243
7330752; Email: acc4ipsard.gov.vn).
A

xay

cap so lieu ye

cap

ye

Bô Nông nghip và Phát triên nông thôn rat mong nhn dirge sir hçip tác và
phôi hqp cüa Qu Ccr quan.!.
Noi nhn:
Nhu trên;
B truông (d b/c);
Các Tong cvc: LN, TS, TL; PCTT;
Các Vi,i: TC, KH, KHCNMT;
Các Ci.ic: U, CN, TY, CB, QLCL,
BVTV, KTHT&PNTf;
Luu: VT, HTQT (ndh-06).
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