
 

 

 

 

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:84 /TTBVTV-TT                         Lâm Đồng, ngày    14   tháng  3  năm 2023 

V/v tổ chức hội thảo tập huấn  

kỹ thuật canh tác cây ca cao 

      

Kính gửi: Công ty TNHH Sôcôla Marou 

 

Ngày 09/3/2023 Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng nhận được văn 

bản số CFD/2023/PW01 của Công ty TNHH Sôcôla Marou về việc đăng ký hội 

thảo Nông dân trình bày kỹ thuật canh tác cây ca cao bền vững; 

Sau khi xem xét nội dung đơn, tài liệu tập huấn và danh sách nông dân 

tham gia hội thảo. Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất nội dung hội thảo, tập huấn của Công ty TNHH Sôcôla 

Marou cho nông dân về kỹ thuật canh tác ca cao bền vững, trên địa bàn xã Đạ 

Ploa, huyện Đạ Huoai và thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên. 

2. Nội dung hội thảo: 

+ Giới thiệu về Công ty TNHH Sôcôla Marou; 

+ Trình bày kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ca cao; 

+ Chia sẻ kinh nghiệm canh tác cây ca cao từ bà con nông dân; 

+ Vấn đề sử dụng lao động, sức khỏe và môi trường trong canh tác ca cao. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức hội thảo. 

4. Giảng viên phụ trách hội thảo:  

- Ông: Trần Duy Tha; điện thoại: 0902321239 

- Ông: Lê Thanh Mẫn; điện thoại: 0949805476 

- Ông: Nguyễn Văn Cường; điện thoại: 0971462523 

- Ông: Lê Thành Đức; điện thoại: 0374001118 

- Ông: Nguyễn Tuấn Anh; điện thoại: 0908586213 

5. Công ty TNHH Sôcôla Marou. 

- Làm việc trực tiếp với Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Đạ Huoai, 

Cát Tiên để thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức hội thảo; 

STT Thời gian Địa điểm 
Số người 

tham dự 

1 
Lúc 9 giờ, ngày 

22/3/2023 

Tại nhà bà Cao Thị Khởi, xã  Đạ Ploa, 

huyện Đạ Huoai. 
25 

2 
Lúc 9 giờ, ngày 

24/3/2023 

Tại nhà ông Trần Văn Tuyết, thị trấn Phước 

Cát, huyện Cát Tiên. 
25 



 

 

 

 

- Hội thảo, tập huấn đúng nội dung theo tài liệu Công ty gửi kèm và báo 

cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Chi cục Trồng trọt & BVTV trong thời 

gian 03 ngày làm việc sau khi kết thúc hội thảo; 

- Nếu không tổ chức hoặc thay đổi thời gian, địa điểm hội thảo Công ty phải 

thông báo bằng văn bản về Chi cục Trồng trọt & BVTV, phòng Nông nghiệp & 

PTNT huyện Đạ Huoai, Cát Tiên chậm nhất 24 giờ trước khi tổ chức hội thảo; 

- Đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình tổ 

chức hội thảo theo đúng quy định; 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Đạ Huoai, Cát Tiên báo cáo kết quả 

giám sát hội thảo về Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng theo quy định. 

6. Văn bản có giá trị trong trường hợp không có người nước ngoài tham dự./. 

Nơi nhận:                                                                             KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

- Như trên;                                                                             PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

- P. NN&PTNT Đạ Huoai, Cát Tiên; 

- Lưu VT, TT(Hn). 

 

                                                                                                      Trần Quang Duy 
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