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BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc
TINU QUANG TRj

St,: J3OIQD-UBND

Quáng Trj, ngày.ZR tháng 5 nám 2020

QUYET DJNH
V vic Phê duyt d tài: Nghiên cfru thành phn sâu bnh hi, din bin
mt s dlch hii chInh Va bin pháp quãn l tng hp
trên ging chanh leo Dài Nông 1 ti Quãng Trj
UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR!

Can ci Lu2t Td chic chInh quyn dja phwong ngày 19/6/2015;
Can cz Luçt Khoa hQc và Cong ngh ngày 18/6/2013;
Can ctNghj djnh sO' 08/2014/ND-CP ngày27/Ol/2Ol4 cia C7iInh pith quy
djnh chi tiêt và hzthng dan thi hành m3t sO diêu cüa Luçt Khoa hQc và COng
nghç;
Can ci Quy& djnh s 1 1/2016/QD-UBND ngày 31/3/2016 cüa UBND tinh
ban hành Quy cM quán l các nhim vy khoa hQc và cOng ngh cap tinh và cap
cci so trên dja bàn tinh Quáng Trj;
Theo d nghj cia Giám dc SO' Khoa hQc và CvOng ngh tQi TO' trInh so
36/7Tr-SKFICN ngày 12/5/2020.
QUYET DINII:
Diu 1. Phê duyt d tâi: Nghiên ci'ru thãnh phn sâu bnh hai, din bin
mt so djch hi chInh và bin pháp quãn l tong hcip trên giông chanh leo Dâi
Nông 1 ti Quãng Tr, vâi các ni dung sau:
1. Ten d tài: Nghiên ciru thành phAn sâu bnh hi, din bin mt s djch
hai chInh và bin pháp quãn l tong hçip trén giông chanh leo Dài Nông 1 ti
Quãng Trj.
2. T chfrc, cá nhãn chü trl:
T chüc chü tn: Chi ciic Trông trQt và Bão v thirc vt tinh Quâng Trj.
ThS. Tr.n Mirth Tun
ChU nhiêm:
3. Ni dung chü yu:
- Xác djnh thành phn sâu bnh hai và diu tra din bin cUa mt s djch
hai chü yêu cay chanh leo.
- Thir nghim dánh giá hiu hrc mt s loi thuc phông trr mt s sâu
bnh hi cay chanh leo.
- Xây dirng mô hInh thir nghim áp diing b giâi pháp k5 thut phOng trtr
djch hi cay chanh leo.
- T chi:rc tp hu.n a2 diing quy trInh phông tnir tng hcip (1PM) djch hi
chInh cay chanh leo.
- T chi'rc hi thào khoa h9c.
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4. Thè'i gian thrc hin: 18 tháng.
5. Kinh phi thirc hin:
Tng kinh phi: 4 10.000.000 dng.
Trong do: Ngun kinh phi sr nghip KH&CN tinh: 350.000.000 tt1ng.
(Ba tram nám mwci triu dng.).
Diu 2. Giao S Khoa h9c và Cong ngh t chrc thông báo k& qua xét
giao trijc tiêp dé tài nêu tai Diêu 1, to chüc phê duy thuyêt minh và k' hqp
dông thrc hin theo quy djnh hin hành.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tü ngày ks'.
Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc các Sâ: Khoa h9c và Cong ngh,
Nông nghip và Phát triên nông thôn; Chi ciic tru&ng Chi ciic Trông trot và Bâo
v thirc 4t, Thu tnthng các ca quan, dan vj lien quan chju trách nhim thi hãnh
Quyêt djnh này./.L/
TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU TICH (

Noinh1n:
-Nhudiu3;
-Luu:VT,KHCN.
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