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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________________ 

Số:                    /QĐ-TT-CLT Hà Nội, ngày           tháng         năm  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt 
_________________________________________ 

CỤC TRƯỞNG CỤC TRỒNG TRỌT 

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Trồng trọt; Quyết định số 2472/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/6/2019 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 

929/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt; 

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT ngày 03/5/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công 

nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp; 

Xét đề nghị của Hội đồng khoa học công nhận tiến bộ kỹ thuật được 

thành lập theo Quyết định số 309/QĐ-TT-CLT ngày 04/12/2020 của Cục 

trưởng Cục Trồng trọt; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Cây lương thực và Cây thực phẩm, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 02 tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt như sau:  

“Quy trình công nghệ canh tác, thu hái và bảo quản măng tây xanh ứng 

dụng công nghệ cao”; 2. “Quy trình công nghệ tích hợp nhân giống măng tây 

xanh bằng hạt ứng dụng công nghệ cao”  (Chi tiết theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 

đính kèm). 

Điều 2. Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm và nhóm tác giả của tiến 

bộ kỹ thuật và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến tiến bộ kỹ 

thuật nêu trên để áp dụng vào sản xuất. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Cục; Phòng Cây lương thực, Cây thực phẩm, Tổ 

chức có tiến bộ kỹ thuật được công nhận, nhóm tác giả, Thủ trưởng các tổ chức, 

đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Vụ KHCN, MT; 

- Lưu: VT, CLT. 

CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

Nguyễn Như Cương 
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