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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình tạm thời kỹ thuật 

 trồng và chăm sóc một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH CAO BẰNG 

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của 

UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng; Quyết 

định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm 

vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 

29/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng về việc 

phê duyệt danh mục sản phẩm chủ lực của tỉnh Cao Bằng;Căn cứ Quyết định số 

2510/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc 

phê duyệt danh mục cây trồng đặc hữu, có giá trị kinh tế cao được áp dụng 

chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 16 

tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng;Căn cứ Kế hoạch 

2307/KH- UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng, Kế 

hoạch Phát triển cây Dẻ Trùng Khánh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến 

năm 2030; 

 Xét đề nghị của Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi. 

                                       QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy trình tạm thời kỹ thuật trồng và chăm sóc một số 

cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. (kèm theo 11 quy trình kỹ thuật) 

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

          Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn 

nuôi, Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông và giống cây trồng nông lâm nghiệp, 

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

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh B/C; 

- GĐ, các PGĐ (Đ/c Truân); 

- Như Điều 3; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, TT&CN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Nguyễn Ngọc Truân 
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