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THÔNG BÁO 

Về việc đề xuất, đă g ký   ươ g trì    ơ giới hóa nông nghiệp và  

 ào t o nghề nông nghiệ       ô g  â   ăm 2020 
 

Thực hiện Quyết định s  655/QĐ-SNN ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thành ph  Đà  ẵng về việc giao dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020; 

Trung tâm Khuyến ngư nông lâm thành ph  Đà  ẵng thông báo đến các địa 

phương để đề xuất, đăng ký chương trình Cơ giới hóa nông nghiệp và đào tạo nghề nông 

nghiệp cho nông dân năm 2020, cụ thể như sau: 

1. N i dung 

a)  ỗ trợ Cơ giới hóa, ứng dụng một s  thiết bị công nghệ cao trong sản xuất nông 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản 

b) Đăng ký tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân 

(Chi tiết phụ lục đính kèm) 

2. Chi tiết hồ sơ gửi về Trung tâm 

a) Đơn đăng ký chương trình Cơ giới hóa (Theo biểu mẫu 01). 

b) Đơn đăng ký học nghề (Theo biểu mẫu 02). 

Nhận được thông báo này kính đề nghị các địa phương tổng hợp đề xuất và gửi về 

Trung tâm trước ngày 14 tháng 02 năm 2020 để Trung tâm tổng hợp, xây dựng phương án 

trình Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt. 

Mọi thông tin đăng ký xin vui lòng gửi về  hòng Thông tin Đào tạo và Kiểm 

nghiệm - Trung tâm Khuyến ngư nông lâm T  Đà  ẵng, s  204 Cách mạng tháng Tám, 

phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, T  Đà  ẵng.  

Điện thoại: 0905.944.005/0236.3846204. 

Rất mong nhận được sự quan tâm ph i hợp của các địa phương./. 

        : 

-  ở  ông nghiệp và  T T (báo cáo); 
-  hòng Kinh tế,   D các quận; 

-  hòng    và  T T,   D huyện  òa Vang; 

- UB D 11 xã thuộc huyện  òa Vang; 

- Lưu: VT, TTĐT, Th(2). 
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