
UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  502 /QĐ-SNN&PTNT  Quảng Nam, ngày  20 tháng  10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch 

các cây Bòn bon, Mít trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH QUẢNG NAM 
 

Căn cứ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam; 

Căn cứ Thông báo Kết luận số 42/TB-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT để triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; 

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

Quảng Nam tại Tờ trình số 713/TTr - TT&BVTV ngày 19 /10/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu 

hoạch các cây Bòn bon, Mít trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

    (Có Hướng dẫn chi tiết kèm theo) 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng và Thủ trưởng các đơn vị 

thuộc Sở, các tổ chức, cá nhân, địa phương liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

  

Nơi nhận:                                                                                           

- Như Điều 3;  

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lưu: VT, TT&BVTV. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Vũ 
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