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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VI1T NAM

Dc Ip - Tir do - Hnh phñc

THLX NGO
Giói thiu các Doanh nghip, Nhà du tir v du tir lien kt
san xut-tiêu thij nông san trên dja bàn huyn Chir Ptrh

KInhgiri:
- S& Tài chmnh tinh Gia Lai;
- Sâ Khoa hc và Cong ngh tinh Gia Lai;
- Sà Ké hoch và Dâu tu tinh Gia Lai;
- S& Nông nghip va PTNT tinh Gia Lai;
- Hip hi Doanh nghip tinh Gia Lai;
- Trung tãni Xüc tiên thuang mi tinh Gia Lai.
Thii gian qua, duçrc sir quan tam chi do, h trçl cüa các sâ, ngành tinh dà
giüp huyn Chu Puh xây dirng duçic nhiêu chucmg trmnh, dir an phát triên san
xuât, thüc day kinhtê - xã hi trên dja bàn huyn phát triên, giüp ngu.M dan on
djnh san xuât, dyi song ngày càng ducic nâng cao.
Tuy nhiên, hin nay nguii nông dan dang gp khó khän v du ra cho san
phãm nông nghip nên vic djnh huóng chuyên di cay trông gp nhiêu khó
khän. Nhäm phát huy nhttng tiêm näng, lçii the san có cüa dja phuang, gii'ip ngu?Yi
san xuât on djnh dâu ra, thng thu nhp va vOi m1ic dIch phát triên nông nghip
theo huó'ng ben vffiig. Huyn Chu Pixh to chüc Hi ngh kêu gi dâu lit lien kêt
trong san xuât lTnh vre nông nghip vào cuôi tháng 8 näm 2018. Dê Hi nghi to
chüc thành công, dt kêt qua cao.
UBND huyn kInh mong qu s&, ngãnh và các Hip hi cüa tinh quan tam,
tto diêu kin giüp d, giói thiu các Doanh nghip, Nhà dâu lit uy tIn ye tham dçr,
dâu lit và lien kêt san xuât, tiêu thii san phâm nông nghip trên dja bàn huyn
Chu Pub (ban torn tat ye nhing tiêm náng, lçii thl phát triên trên d'ja bàn huyn
xin vui lông truy cp Cong thông tin diçn ti't huyçn: http.//chupuh.gialai.gov.vn,).
Xin trân tr9ng cam cm!
Ghit Pith, ngày 02 tháng

närn 2018
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