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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật cây trồng, vật nuôi áp dụng trong 

các mô hình, dự án 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; 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 tỉnh Quảng Nam; 

 Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam: Quyết định số 

291/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách 

khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 

10/8/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 

15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung, mức chi từ 

ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật cây trồng, vật nuôi áp 

dụng trong các mô hình, dự án có sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (chi tiết theo các Phụ lục I,II, III, IV kèm 

theo). Đối với các đối tượng cây trồng và vật nuôi chưa được quy định tại Quyết 

định này, UBND cấp huyện căn cứ vào đặc tính kỹ thuật của từng loại và điều 

kiện thực tiễn nuôi, trồng tại địa phương quyết định định mức kinh tế, kỹ thuật 

phù hợp để áp dụng. 

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

số 299/QĐ-SNN&PTNT ngày 16/7/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT ban 

hành Danh mục định mức kỹ thuật cây trồng, vật nuôi áp dụng trong các chương 

trình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
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Điều 3. Trưởng các Phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; các đơn vị, 

địa phương liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các Sở: KHĐT, TC, LĐ-TBXH, KHCN;  

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Liên minh các HTX tỉnh; 

- Ban Dân tộc tỉnh;  

- VPĐP CTMTQG NTM tỉnh;  

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Phòng NNPTNT/Kinh tế các huyện, TX, TP; 

- Lưu VT, NVTH.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Viết Tích 
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