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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận cây đầu dòng cam chanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

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 51/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-SNN ngày 16/12/2020 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng 

cam chanh trên địa bàn Hà Tĩnh; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng thẩm 

định cây đầu dòng cam chanh trên địa bàn Hà Tĩnh;  

 Xét đề nghị của Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Công nhận 40 cây đầu dòng cam chanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

(có giấy công nhận cây đầu dòng kèm theo). 

Tổ chức, các nhân đăng ký công nhận cây đầu dòng: Trung tâm Khuyến 

nông tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận cây đầu 

dòng.  

Trung tâm Khuyến nông tỉnh có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 

33 Luật Trồng trọt và các quy định pháp lý khác có liên quan. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

 Điều 4. Chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi 

cục Trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, thị xã; Trung tâm Khuyến nông tỉnh và các cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục Trồng trọt;                 (để báo cáo) 

- UBND tỉnh;  

- Sở Khoa học công nghệ; 

- Hội nông dân, Hội làm vườn và Trang trại; 

- Đ/c Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách NN; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm Khuyến nông tỉnh; 

- Lưu VT. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Tuấn Thanh 
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