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THÔNG BÁO 

Về việc sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp 

 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

  

Căn cứ khoản 3, điều 21, Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 

2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. C ng ty  N    ịch v  

N ng   m nghiệp và   i t   ng  ứ   hảo  y kính gửi thông báo về việc sản xuất, 

kinh doanh giống cây lâm nghiệp, c  thể nh  s u: 

1. Về Công ty TNHH         N            ệ                H   T ả  

Vy 

- Tên công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ NÔNG 

LÂM NGHIỆP  À  ÔI  RƯỜNG HỨA THẢO VY 

- Ng  i đại diện pháp luật:  

+ Họ và tên: Phan Thị Thúy (Giám đốc và là chủ sở hữu công ty). 

+ Sinh ngày: 1960     n tộc: Kinh  Quốc tịch:  iệt N m 

+ C N  (hoặc hộ chiếu) số: 334044622 cấp ngày: 20/6/2014 tại: C ng  n tỉnh 

Trà Vinh 

+  ộ khẩu th  ng t ú: ấp Láng Cháo, Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh 

Trà Vinh. 

+ Chỗ ở hiện tại: ấp Láng Cháo, Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà 

Vinh. 

+ Điện thoại: 0912817519 

- Địa chỉ công ty: ấp Láng Cháo, Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà 

Vinh. 

- Giấy phép kinh doanh: 2100645679. 

2. Về sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp 

- Về đị  điểm v  n  ơm: ấp Láng Cháo, Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, 

Tỉnh Trà Vinh (diện tích 0,3 ha). 

- Về đị  điểm giao dịch của Công ty: ấp Láng Cháo, Xã Dân Thành, Thị xã 

Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh; ng  i đại diện Phan Thị Thúy (chức v : Giám đốc; số 

điện thoại: 0912817519). 



- C6c dinh hufng sdn xudt gi6ng c6y l6m nghidp cta vudn uom:
+ San xu6t, kinh doanh c6y gi6ng iAm nghigp phpc vg tr6ng nmg, tr6ng cAy

phdn t6n trong vd ngodi tinh.

+ T?o vigc lim cho ngudi d6n dia phucrng, th6ng qua qu6 trinh s6n xu6t gi6ng.
- Ciic cam kiit cira C6ng ty:

+ Thuc,hi6n nghiOm c6c quy dinh vA san xu6t gi6ng cAy l6m nehi6p, theo quy
<linh cta phdp iudt.

+ ThUc hi6n dirng muc ti6u s6n xu6t gi5ng theo th6ng biin.

Trcn day ld th6ng.brio viQc sdn xuat, kinh doarh gi6ng c6y l6m ,ghigp trinh Sd
N6ng nghiCp vd Phdt tri6n n6ng th6n xem x6t. cAp nhAt.7.

Noi nhln:
- r,!hu tr6n:

- Luu: VPCT.
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