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. Ve vice Phe duyçt de tài: Nghien ciru nhan giong và trong thu nghiçm 

A .( . cay Lan Kim Tuyen  (Anoectochdus sp) tu vung Bäc Htróng Hóa 

UY BAN NIIAN DAN TLNH QUANG TRJ 

Can cz Lut Td c/uk chInh quyn ã'ja phztc'ng ngày 19/6/2015; 
Can thLuit K/ioa /ZQC và Cong ngh ngày 18/6/2013, 
Can thNghj djnh s08/2014/ND-CP ngày27/01/2014 cza ChInhphz quy 

djnh chi net và hu-óng dan thi hành m(5t sO diêu cza Luát Khoa hpc và COng 
ngh; 

Can c& Quyt djnh s 11/2016/QD-UBND ngày 31/3/2016 cza UBND tinh 
ban hành Quy ché quán l các nhim vy khoa hQc và cOng ngh cap tinh và cap 
co sà trên cl/a bàn tinh Quáng Trj, 

Theo d nghj cza Giám dc Sá Khoa hQc và COng ngh tqi Ta trInh sc 
57/T7'r-SKJ-ICN ngày 17/8/2020. 

QUYET DJINH: 
Diu 1. Phê duyt d tài: Nghiên cru nhân ging và trng thu nghim cay 

Lan Kim Tuyên (Anoectochilus sp) ti ving BAc Huàng Hóa, vri các ni dung 
sau: 

1. Ten d tài: Nghiên ctru nhân gi6ng và trng thir nghim cay Lan Kim 
TuyEn (Anoectochilus sp) ti vimg BAc Huóng Hóa. 

2. T chirc, câ nhân chü trI: 
T chirc chU tn: Trung tam Nghiên ciru, Ung diving và Thông tin Khoa hQc Va 

Cong ngh tinh Quàng Trj. 
Chü nhim: CN. Büi N Tan Diu. 
3. Nhüng ni dung chInh: 
3.1. Miic tiêu: Khâo sat dánh giá diu kin dAt dai, khI hu, yang phân bi 

cay Lan kim tuyn trong tier nhiên ti yang Bäc Huâng Hóa; Hoàn thin quy 
trInh nhân ging, trng và chain soc lan Kim tuyn hü hcip diu kiin sinh thai 
tai dja phucmg (viing Bàc Hu&ng Hóa), nhàm gop phan bão tn và phát triên cay 

duçic 1iu qu him ctang cO nguy cci bj tuyt chang trong tr nhiên. 
3.2. Mic tiêu ci th& 
- Dánh giá diu kiin  sinh truông và phát trin cüa cay Lan Kim tuyên trên 

dja bàn tinh Quàng Trj. 
- Hoàn thin drçic quy trInh k th4t nhãn ging cay lan Kim tuyên 

(Anoectochilus setaceus) bang phucing pháp nuôi cAy mô; 
- San xuAt dtrcic 5.000 cay ging cay lan Kim tuyn dat  tiêu chuAn; 
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- Xây drng mô hInh trng thu nghim cay lan Kim tuyn trong nhà màng 
ti yang Bäc Htróng Hóa. Quy mô: 300m2; S6 lucmg: 35.000 cay. 

- Dánh giá &rçic khã nng sinh tnxàng và phát triên; näng suit, cht lucing 
cüa Lan Kim tuyn trng ti môhInh; 

- Hoan thiçn quy tnnh ky thut trong, chäm Soc cay lan Kim tuyen phu 
hcip vài diu kiin khI hu vi1ng Bäc Huóng Hóa. 

3.3. Ni dung thi1rc hin: 
- Kháo sat, dánh giá dc dim, diêu kiin ti,r nhiên, ng phân bô cay Lan 

kim tuyn trong tr nhiên tai  khu vrc Bäc Hithng Hóa, tinh Quãng Trj. 
- Nghiên ciru co sO!  thirc tin, h9c tp kinh nghim và k5 thut san xuât 

cay lan Kim tuyn ti mt s nai cIA thrc hin thành cong. 
- Nghién cüu, xây drng vA hoàn thin quy trInh nhân ging cay lan Kim 

tuyn (Anoectochilus setaceus Blume) bang phuong pháp nuôi cay mô tai  phOng 
thi nghim cüa Trung tam. 

- Nghiên cCru, xay drng và hoàn thin quy trInh ra ngôi và cham soc cay 

main lan Kim tuyn ti Trung tam Nghiên curu, Ung ding và Thông tin Khoa 
hçc & COng ngh tinh. 

- Xây drng mô hInh trông thu nghim cay lan Kim tuyn ti viing BAc 
HuO!ng Hóa. B trI thI nghim theo döi các chi tiêu sinh tnxO!ng, phát triên cüa 
cay Lan kim tuyn d dánh giá khà näng sinh tru&ng và phát triên; nãng suât và 
hiu qua kinh t, nhm hoàn thin quy trInh k5 thut trng, chAm sOc cay lan 
Kim tuyn trong nhà màng phü hçip ti Quàng Tn. 

4. Thi gian thiyc hin: 24 tháng. 
5. Kinh phi thire hin: 542.000.000 ding. 

(Nám tram bn mztcn hai triu dóng) 
Tü ngun kinh phi si,r nghip KH&CN tinh. 
Diu 2. Giao Sà Khoa hçc và COng nght churc thông báo kt qua xét 

giao trrc tiep de tal neu tu Dieu 1, to chuc phe duyet thuyet mrnh va ky hqp 
ding thi,rc hin theo quy djnh hin hành.

. A . Dieu 3. Quyet djnh nay co hieu hrc tlu hanh ke tu ngay ky. 
Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc các So: Khoa h9c và COng 

ngh, Nông nghip và PTNT; Giãm dc Trung tam Nghiên cüu, Ung ding và 
Thông tin khoa hQc và cong ngh, Thu truOng các ca quan, dan vj lien quan chju 
trách nhim thi hành Quy& djnh này./.*" 

Nri nh42n: 
-Nhudiu3; 
- ChU tjch UBND tinh (b/c); 
- Luu: VT, KHCN. 
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