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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định tạm thời tiêu chí cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối với 

cây Măng cụt (Garcinia mangostana L.) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ Luật trồng trọt số 31/2018/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; 

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 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; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời tiêu chí cây đầu 

dòng, vườn cây đầu dòng đối với cây Măng cụt (Garcinia mangostana L.) trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh Quảng Nam (Báo cáo); 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TT&BVTV. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Vũ 

 

Trương Xuân Tý 
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