
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÂM ĐỒNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

            Số: 299/TTBVTV                                 Lâm Đồng, ngày 12 tháng 8 năm 2022 

V/v Tổ chức hội thảo tập huấn kỹ 

thuật sản xuất khoai tây vụ Đông 

xuân 2022-2023 tại tỉnh Lâm Đồng  

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam 

 

Ngày 10/8/2022, Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng nhận được đơn xin tổ 

chức hội thảo của Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam. 

Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất nội dung hội thảo: Kỹ thuật sản xuất khoai tây vụ Đông xuân 2022-

2023 tại tỉnh Lâm Đồng của Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam (không bao 

gồm nội dung sử dụng thuốc bảo vệ thực vật).  

2. Thời gian, địa điểm và số lượng người tham dự hội thảo: 

- Thời gian: Từ 8h30 - 14h00, ngày 26/8/2022 

- Địa điểm: 339-387 Quốc lộ 20, tổ 1, Thị trấn Liên nghĩa huyện Đức Trọng tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Số lượng tham dự: 400 người. 

3. C n bộ tổ chức và thuyết trình: 

Ông: Nguyễn Hồng Hạng   Chức vụ: Gi m đốc kỹ thuật  Điện thoại: 0937235566 

4. Đề nghị: 

- Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam: 

+ Làm việc trực tiếp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Trọng để 

thống nhất thời gian, địa điểm cụ thể trước khi tổ chức và báo cáo bằng văn bản kết quả 

thực hiện về Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng sau khi kết thúc hội thảo. 

+ Tổ chức hội thảo đúng nội dung theo tài liệu Công ty gửi kèm. 

+ Nếu không tổ chức hoặc thay đổi thời gian, địa điểm phải thông b o bằng văn 

bản về Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng và Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

Đức Trọng chậm nhất 24 giờ trước khi thực hiện. 

+ Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Công ty 

TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam phải đảm bảo công t c phòng chống dịch trong 

suốt qu  trình tổ chức hội thảo. 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Trọng b o c o kết quả gi m s t hội 

thảo về Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng theo quy định. 

5. Văn bản có gi  trị trong trường hợp không có người nước ngoài tham dự./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng NN & PTNT huyện Đức Trọng;  

- Lưu VT, TT. 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

                 Trần Quang Duy 
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