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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
TiM! QUANG TRI
Quáng Trj, ngày 34 thángIJ,nám 2020

S& 334& /QD-UBND

QUYET DjNL1
i,4 vic Phê duyt d tài: Khão nghim mt s ging dfra xiêm có trin vçng
dánh giá khã näng thIch nghi và hiu qua kinh t, nhàm gop phn phyc vi
cong tic chuyn di co cu cay tring ti tinh Quing Trj

U BAN NHAN DAN TIM! QUANG TRJ
Can c&Luát T chik chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015,
Can c& Lu2t Khoa hQc và Cong ngh ngày 18/6/2013,
Can thNghj djnh sc 08/2014/ND-CP ngày27/01/2014 cza ChInhphü quy
djnh chi tie't và hwóng dan thi hành m5t sO diêu cáa Lut Khoa hQc và COng
ngh;
Can cá' Quylt djnh s 11/2016/QD- UBND ngày 31/3/2016 cüa UBND tinh
ban hành Quy ché quán l các nhim vi khoa hQc và cOng ngh cap tinh và cap
co' sà trên a'ja bàn tinh Quáng Trj,'
Theo d nghj cza Giám dc Sà Khoa hQc và Cong ngh tai Ta trInh s
80/77r-SKHCN ngày 2 3/12/2020.
QUYET DJNH:
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Dieu 1. Phe duyet de tal: Khao nghiem mQt so giong dua xiem co tnen
v9ngd dánh giá kha näng thIch nghi Va hiu qua kinh tê, nhäm gop phân phiic
vigi cong tac chuyen doi Ca cau cay trong ti tmh Quang Tn, vài các ni dung
sau:
1. Ten d tài: Khão nghim mt s ging dira xiêm Co trin vng d dánh
giá khâ nàng thIch nghi và hiu qua kinh t nhm gop phán phiic viii cong tác
chuyn d& ca CU cay trng ti tinh Quãng Trj.
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2. To chirc, ca nhan chu tn:
T chüc chü tn: Trung tam Ging Cay trng—Vt nuôi tinh Quãng Tn.
ChU nhim: K5 su. TrAn Thj Thüy.
3. Myc tiêu và nhfrng ni dung chInh:
3.1. Migic tiêu chung: Khâo nghim mt s gi6ng düa Xiêm có tnin vQng
dê dánh giá tInh thIch ni và hiu qua kinh t ti dja bàn tinh Quãng Tn, nhàm
chuyen doi ca cau cay trong, tang thu nhap kinh te cho ngtrai lam yuan.

2
3.2. Mic tiêu ci th:
- Xây drng 02 mô hInh khão nghim, dánh giá tInh thIch nghi và hiu qua
kinh t cüa 5 ging dra Xiêm có trin vçrng trên dt bâi bi yen song và dt cat
nçn dong.
- Dánh giá ch9n 19c It nht 1-2 ging dra phü hqp thIch nghi vâi diu kin
sinh thai và có hiu qua kinh t cao d khuyn cáo nhãn rng t.i tinh Quãng Trj.
- Hoàn thin quy trmnh k5' thut canh tác mt s dra Xiêm trin vcng phü
hcip trén tüng chãn dt tai dja bàn tinh Quãng Trj dtiçic cong nhn thông qua Hi
dng cp tinh.
3.3. Ni dung thrc hin:
+ Ni dung 1: T chüc dçit hQc tp kinh nghim trng düa kt hqp mua
ging ti các tinh phia Nam; Tin hành diu tra kháo sat dat, ch9n h lam mô
hInh; Phãn tIch, dánh giá tInh chat hóa, l Va dinh duemg cUa dt, nuâc tuói
chn vung dat da chn lam mo hrnh khao nghiem trong dtra.
+ Ni dung 2: Xây drng 02 mô hInh kháo nghim 05 ging dira Xiêm trên
02 chân dt khác nhau là ctt cat pha ni dng và dt bãi bM yen song tren dja
bàn các huyn dng bang tinh Quãng Tn d dánh giá khâ näng thIch nglii, phân
tIch chat lucrng và dánh giá hiu qua kinh t cüa tüng ging, nh.m chçn &rcic
ging dira Xiêm phii hçip trên tüng chãn dt.
+ Ni dung 3: Hoàn thin quy trInh k5 thut trng mt s ging düa Xiêm
dã duçic dánh giá thich nghi, có chit hrçing và hiu qua kinh t cao ti tinh
QuãngTrj.
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+ Noi dung 4: Tai hçu hoa ye quy tnnh trong giong dua Xiem da chQn 1cc
và xay drng phóng sr thông tin v k& qua cUa d tâi nghiên ciru d ph bin
kien thuc, nhm khuyen cao than rung mo hrnh.
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4. Thèi gian thirc hin: 36 tháng.
5. Kinh phi thirc hin:
- T6ng kinh phi: 589.250.000 ding. Trong do:
- Ngun kinh phI slrr nghip KH&CN tinh: 525.000.000 dng
(Nám tram hai mwn lam triu &ng)
- Ngun khác (ngun h tham gia mô hInh): 64.250.000 &)ng.
Diu 2. Giao Sâ Khoa hc và Cong ngh th chirc thông báo k& qua xét
giao trirc tip d tâi nêu ti Diu 1, t chi.'rc phê duyt thuyt minh và k hçip
ding thrc hin theo quy djnh hin hành.
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Dieu 3. Quyet dinh nay co hieu 1rc thi hanh ke tu ngay ky.
Chánh VAn phàng UBND tinh, Giám dc cac S&: Khoa hQc Va Cong
nghç, Nong nghiep va Phat then nong thon, Giam doc Trung tam thong Cay
trng—Vt nuôi tinh Quãng Trj, Thu tru&ng các ccv quan, dan vj lien quan chju
trách nhim thi hành Quy& djnh này.I.-iL'
P.

Nci nhn:
-Nhirdieu3;
- Chü tjch UBND tiqh (b/c);
- Liru: VT, KHCN.(Z-'

TM. UY BAN NIIAN DAN
KT. CHU TjCH
O CHU TJCH
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