
SỞ NN VÀ PTNT TỈNH KON TUM 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ 

 BẢO VỆ THỰC VẬT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:         /CCTT&BVTV-TTPC                    Kon Tum, ngày         tháng       năm  

Về việc đăng thông tin hoạt động 

sản xuất, buôn bán giống cây trồng 

của Hợp tác xã dược liệu hữu cơ  

Tu Mơ Rông 

 

 
                         Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

   

Thực hiện Phiếu chuyển số 1182/PC-SNN ngày 24/8/2022 của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn chuyển Văn bản số 02/CV-HTX, ngày 03/8/2022 của Hợp tác 

xã dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông về việc thực hiện Nghị định số 94/2019/NĐ-CP. 

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và 

canh tác. 

 Hợp tác xã dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông đủ điều kiện đăng thông tin hoạt 

động sản xuất, buôn bán giống cây trồng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Nội dung đăng tải thông tin: 

Tên cơ sở: Hợp tác xã dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông. 

Địa chỉ giao dịch: Thôn Đăk Kinh 2, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 
Kon Tum, Việt Nam. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đình Cảnh. 

Điện thoại liên hệ: 0989.096.685     

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn biết đăng tải thông tin hoạt động sản xuất, buôn bán giống cây trồng của 
Hợp tác xã dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông trên trang thông tin điện tử của Sở./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;   
- Lưu: VT, TT-PC.                                                 

 

 

            CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

                            Nguyễn Hoài Tâm 
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