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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch Cam  

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

 

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UB ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị;  

Căn cứ kết quả nghiên cứu, đề xuất của nhóm thực hiện Đề tài “Ứng dụng 

các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”; 

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh 

Quảng Trị. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình trồng, chăm sóc, thu 

hoạch Cam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, bao gồm: 

1. Quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch Cam theo hướng hữu cơ. 

2. Quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch Cam đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở; Chi 

cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Giám đốc Trung tâm Khuyến 

nông, Giám đốc Trung tâm giống cây trồng - vật nuôi; Phòng Nông nghiệp và 

PTNT/Phòng Kinh tế các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   
 

Nơi nhận:                                             
- Như điều 3; 

- Cục Trồng trọt; 

- Cục BVTV;            Báo cáo 

- UBND tỉnh; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Phòng NN-PTNT các huyện, phòng KT thành phố, TX; 

- GĐ Sở; các PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền, Nguyễn Hồng Phương; 

- Lưu: VT, TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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