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UY BAN NHAN DAN
HUYN MINH LONG
SQ5 /UBND-KYT'H

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc
Minh Long, ngày 'i'3 tháng 4 nám 2022

V/v gop dir thào: Quy& djnh
và thuy& minh D an phat trin
hçp tác xä nông nghip trén dja
bàn tinh Quáng NgAi giai doan
2021 - 2025, djnh huâng dn
näm 2030
KInh gui: S& Nông nghip và Phát trin nông thôn tinh
Quâng Ngâi.

Thirc hin Cong van s 1035/SNNPTNT-PTNT ngày 06/4/2022 cUa S
Nông nghip và Phát triên nông thôn tinh Quàng Ngâi ye vic gop dx tháo:
Quyet djnh va thuyêt minh De an phát triên hçip tác xà nông nghip trên dja
bàn tinh Quàng Ngài giai domn 2021 - 2025, djnh huàng den nm 2030.
Trén ca sâ Dir thâo Quyt djnh V vic phé duyt D an phát trin hqp
tác xä nông nghip trên dja bàn tinh Quâng Ngãi giai don 2021 - 2025, djnh
hiiâng den näm 2030; Dr thão Thuyt minh De an và Dir thão các Ph%1 hic
dInh kern, diiçic Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn gi'ri kern Cong van
1035/SNNPTNT-PTNT ngày 06/4/2022.
Sau khi nghiên ciru toãn van 03 bang dr thâo, UBND huyn Minh Long
hoàn toàn nhât trI vâi dir thào. (Tuy nhiên, vào dâu näm 2022 trên dja bàn
huyn Minh Long thành 1p mâi 01 HTX NN xà Long Môn; Dja chi xä Long
Môn, huyn Minh Long, tinh Quãng Ngài).
UBND huyn Minh Long kInh báo Sâ Nông nghip và Phát trin nông
thôn xem xét, tong hçTp./.
Noi n/ian:
- Nhir trên;
- Chi cue PTNT tinh;
- CT, PCT UBND huyn;
- Phong TC - KH;
- Phàng NN&PTNT;
-Van phông huyn;
- Liru: VT.
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